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Apresentação

“Literaturas e estudos culturais nas Amazônias”. Com este tema abrimos o VI 
Simpósio Linguagens e Identidades da/na Amazônia Sul-Ocidental, que acontece em conjunto 
com o V Colóquio Internacional as Amazônias, as Áfricas e as Áfricas na Pan-Amazônia, 
encerrando um ciclo de discussões extremamente fecundo para o fortalecimento das redes 
de contatos, estudos e pesquisas envolvendo três universidades brasileiras (PUC-SP, UFG, 
UFAC) e a Universidade do Texas (UT – EUA), iniciado com o Convênio Capes/UT (2007-
2012) a partir do projeto “Identidades diaspóricas em trânsito no Atlântico sul: áreas de 
culturas negras entre África, Brasil, Caribe”.

Com este simpósio, que atravessa as fronteiras Pan-amazônicas e Pan-americanas, 
o Programa de Pós-Graduação (PPG) em Letras: Linguagem e Identidade da Universidade 
Federal do Acre (Ufac), por intermédio dos grupos de pesquisa que dão sustentação ao evento, 
em parceria com o Núcleo de Estudos das Culturas Amazônicas e Pan-Amazônicas (Nepan), 
com o Centro de Estudos Culturais Africanos e da Diáspora (Cecafro – PUC-SP), com o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) – Acre e com o Instituto Federal do Acre 
(Ifac) concorrem para o fortalecimento das ações acadêmicas, com especial atenção para as 
questões que têm a ver com a difusão e circulação de pesquisas, num significativo intercâmbio 
de conhecimentos produzidos como parte da função social de cada uma dessas instituições.

As mesas de conferências, sessões temáticas, atividades artísticas, sessões de 
pôsteres e comunicações livres, mini-cursos e Grupos de Trabalho, abrangendo complexos 
e variados temas da atualidade, contarão com a presença de estudantes, pesquisadores e 
professores de diversas instituições de ensino, mas, fundamentalmente, com lideranças e 
professores indígenas, a exemplo de Joaquim Maná Kaxinawa, Lucas Manchineri e Francisca 
Arara, que, ao lado de Elias Rozendo, poeta seringueiro – primeiro presidente do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de Brasiléia, berço da luta sindical na Amazônia acreana – e de Aldísio 
Filgueiras, poeta e escritor amazonense, permitem-nos antever a riqueza das reflexões e trocas 
de saberes que ocorrerão no período de 5 a 9 de novembro, no âmbito do Campus Universitário 
da UFAC.

Ao longo desses seis anos de realização do simpósio, temos acumulado muitas 
expectativas e quase nenhuma certeza, especialmente, porque, a cada ano, surgem novas 
surpresas, aprendizagens, perguntas, inquietações e dúvidas, lançando-nos em zigue-zague, 
recuos e avanços, mas, também, convidando-nos a imprescindíveis paradas, a ouvir as vozes 
dos silêncios e a elaborar/tecer outras palavras na gestualidade de nossos corpos que se 
produzem e reproduzem em muitas metamorfoses e trocas com as cores, formas e sons da 
natureza, transitando em meio à melodia de nossos movimentos e a poesia de nossas vidas.   

A partir dessa perspectiva, pensamos o horizonte como premissa e não apenas 
para nossas lutas cotidianas pelo direito à vida, à liberdade, à diferença e ao espaço público – 
lugar da pluralidade e direito de todos. Essa é a perspectiva da afirmação de nossas culturas 
humanas, no dizer de Édouard Glissant, identificando-se “umas com as outras, para, a partir 
de então, se transformarem mutuamente”. Um bom encontro/desencontro para todos.

Rio Branco, Acre,
inverno de 2012.

A Comissão de Organização



SUMÁRIO

Uma leitura de memórias: Bóris e Dóris e as lembranças (re)vividas
Abraão da Silva Cavalcante, Yvonélio Nery Ferreira 17
Ditos e não ditos sobre as TICs na aula de Língua Portuguesa
Alan Henrique Oliveira de Almeida 23
Ser indígena pesquisador na Universidade hoje: a experiência do PET 
indígena da UFAC
Alana Keline Costa Silva Manchineri, Celia Letícia Gouvêa Collet 32
Tensões na Construção de Identidades Quilombolas: a Percepção de 
Professores de Escolas do Quilombo de Jambuaçu – Moju (PA)
Ana D’Arc Martins de Azevedo 37
Muitos Povos, uma só Amazônia: As canções escoteiras e a formação de 
identidade dos Povos da Floresta
André Bracciali 44
Conhecimento indígena e a patrimonialização da ayahuasca
Andréa Martini 50
Diálogos entre história e ficção: o índio Caripuna em Mad Maria de Márcio 
Souza
Andréia Mendonça dos Santos Lima, Neila da Silva de Souza, Miguel Nenevé 57
O teatro acriano e seus aspectos regionais
Andressa Christiny do Carmo Batista, Valeska Ribeiro Alvim 66
Eu disse “abre-te Sésamo”: A redemocratização através das letras de 
músicas de Raul Seixas
Armando Pompermaier 73
Letramento: nascimento, apropriação e uso do conceito
Armstrong da Silva Santos 80
O centenário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré:  reminiscências na 
voz de  Paulo Cordeiro Saldanha
Auxiliadora dos Santos Pinto 86
Achadouros de infâncias: brincadeiras de ontem e de hoje
Bianca Santos Chisté, Eliza Garcia Afonso 95
Experiências dos médicos sem fronteiras: o que revelam os diários de 
bordo
Bianca Santos Chisté, José Maurício Garcia Aguiar do Nascimento, Samela Oliveira Santos 103
O Alto-Juruá de Tastevin e Parrissier: literatura e historiografia na redação 
de relatos de viagem
Camila Bylaardt Volker 110
“Experiência em processo artístico com apresentações com dança canto 
e música ao vivo, de origem afroíndiobrasileira; a formação de conceito 
através das vivências da construção de uma nação de maracatu no bairro 
Floresta”
Camila Cristina Cabeça de Souza Lima 118
Das possibilidades do currículo cultural de Educação Física
Camila dos Anjos Aguiar, Clayton Cesar de Oliveira Borges, Marcos Garcia Neira 123
Ataíde, aquele que “se serve do outro”: narrativas que compõem o 
imaginário homoerótico de Bacuriteua (PA) 
Camilla da Silva Souza  129
Te amo sobre todas as coisas: um amor nos fios do esquecimento
Carina Gama da Cunha, Yvonélio Nery Ferreira 139



Reflexões e aprendizados a partir da leitura de “Coroas de glória, lágrimas 
de sangue: a rebelião dos escravos de demerara em 1823” de Emília Viotti 
da Costa
Carlos Estevão Ferreira Castelo 144
Entre a imagem e a narrativa: um olhar sobre a iconografia do mar de 
dentro da vida dos ribeirinhos do Rio Madeira (RO)
Carmen Tereza Velanga, João Carlos Gomes, Mario Roberto Venere 153
Territorialidade e dádiva: a identidade que se constrói a partir do rio
Cícero Pereira da Silva Júnior 161
Identidades culturais no contexto da educação ribeirinha de Porto Velho: 
um olhar nos saberes e práticas amazônicos
Clarides Henrich de Barba  170
Contribuições dos Estudos Culturais para análise do discurso midiático 
na Educação Física
Clayton Cesar de Oliveira Borges   178
O Espaço Da Oralidade No Ensino Fundamental
Cleide Vilanova Hanisch 184
Linguagem e identidade no contexto cultural roraimense a partir da 
análise do poema Sou, de Zeca Preto
Cleo Amorim Nascimento, Déborah de B. A. P. Freitas, Cátia Monteiro Wankler 192
Metodologias para o Ensino de Matemática
Cristiane do Socorro Ferreira dos Santos, Fábio José da Costa Alves 199
Giros do saber1: notas para uma história da literatura de autoria indígena 
Cynthia de Cássia Santos Barra 207
Estratégias de ensino no nível superior
Daianne Severo da Silva 214
Contribuições de Pierre Bourdieu para a educação matemática
Dailson Evangelista Costa, Itamar Miranda da Silva, Nayra da Cunha Rossy, Aline Andreia 
Nicolli, Tadeu Oliver Gonçalves 221
Técnicas de ensaio coral – o caso do Madrigal do SESC/AC
Daniel do Nascimento Albuquerque, Marcelo Alves Brum 231
Complexidade social na pré-história amazônica
Daniele Severo da Silva, Brena Caroline Barros de Souza Miranda 238
Movimento e parada: a constituição do sujeito em A máquina de ser de 
João Gilberto Noll
Dariete Cruz Gomes Saldanha, Maria Célia da Silva  245
Na cidade esquecida, a voz de Nael: literatura e história na narrativa 
ficcional de Milton Hatoum
Davi Avelino Leal 252
Fight for the forest: Chico Mendes in his own words – Tradução como 
propagação da identidade amazônica
Denise Jocasta Pereira. Joziane Pinto Pereira, Angela Bernardino da Silva 261
Desempenho dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio em Rondônia 
na resolução de questões de língua estrangeira do ENEM
Denise Jocasta Pereira, Barbara Jaine De Melo Barbosa, Maria Alice Sabaini de Souza 269
Os governantes, a vadiagem e a maladragem
Deuzilene de Lima Costa 276
Fronteiras invisíveis e movediças: o espaço liso e o espaço estriado em O 
fotógrafo, de Tezza
Dinalva Barbosa da Silva, Andréia Mendonça do S. Lima, Sônia Maria Gomes Sampaio 284



Os desafios da direção artística de um grupo de música antiga na cidade 
de Rio Branco - Acre
Douglas Marques Luiz  292
Falantes de Libras: que cultura é essa?
Dulcilene Saraiva Reis, Ariana Boaventura Pereira 303
Construindo brincantes: aprendizagem nas quadrilhas juninas de Rio 
Branco, Acre
Eduardo Di Deus 308
O saudosismo em questão: uma representação não autorizada da formação 
da sociedade acreana
Egina Carli de Araújo Rodrigues, Eduardo de Araújo Carneiro 315
Reflexões sobre a formação continuada de professores do projeto piloto 
UCA no Colégio de Aplicação da UFAC: grupo da polivalência – séries 
iniciais do Ensino Fundamental
Eliete Alves de Lima, Salete Maria Chalub Bandeira 322
A outra morte: ritual e sociabilidade no bumba-meu-boi do Maranhão
Elisene Castro Matos 328
Formação do aluno-monitor em escolas-piloto do projeto UCA em 
Rondônia
Elizabeth A. L. M. Martines, Silvana Correia da Silva, Solange Rodhen do Amaral  334
Memórias amazônicas e a identidade autobiográfica da Menina-do-rio 
Elizabeth A. L. M. Martines, Maria Freire da Costa 344
A criação da Amazônia através do imaginário medieval
Elsa Otilia Heufemann-Barría, Wagner Barros Teixeira 354
O ato de narrar: fronteiras entre conto, mito e rito
Elza Moreira Alves   361
Mas afinal, o que é mesmo universal? Sobre o entre-lugar da literatura (da 
cultura) da amazônia em tempos de culturas híbridas
Emidio Junior Santos Bahia 366
Fronteira MAP: a construção de uma comunidade imaginada
Emilania Sousa Cabral 375
Fronteiras em interação na região MAP
Emilania Sousa Cabral, Simone Souza Lima 381
Movimento editorial indígena: estudo das especificidades da produção 
escrita indígena através da análise de edições de mitos Kaxinawá
Érica dos Santos Lima, Cynthia de Cássia Santos Barra 388
Shenipabu Miyui: narrativas kaxinawá e sua visão integradora do mundo
Érika Bergamasco Guesse 396
Temas transversais no ensino fundamental: do espaço devido ao espaço 
ocupado
Erissangela Maria França de Araújo, Vilma Oliveira de Almeida, Aline Andréia Nicolli 404
Enunciação e gêneros discursivos na concepção teórica bakhtiniana
Essio dos Santos Maciel, Veronica Maria Elias Kamel  412
Cinzas da memória: A desintegração da história na ficção em Cinzas do 
Norte
Estrela Dalva Amoedo Viotto, Adão Jildo Viotto 419
O Ensino de História e a identidade do povo Tefeense no Médio Solimões: 
um relato de experiência
Ethel Silva de Oliveira, Elisangela Silva de Oliveira 425
As interdições sociais nas narrativas orais míticas da Amazônia Bragantina



Fernando Alves da Silva Júnior 432
Estudo da presença negra na historiografia acreana
Flávia Rodrigues Lima da Rocha 439
Coronelismo na Amazônia: “bem engomado, o dente de ouro sempre à 
mostra, ‘farol’ de brilhante enfiado no indicador direito”
Francielle Maria Modesto Mendes  446
Novo jornalismo: as técnicas da ficção como mosaico factual
Francisco Aquinei Timóteo Queirós 454
Experiência do feminino em transito: Ambivalências e (re)negociações
Geórgia Lima 461
Anpil bagay(1): Haitianos em Porto Velho e a noção de identidade cultural
Geraldo Castro Cotinguiba, Leonildes Fernandes da Silva 468
Mulheres guerreiras
Gerardo Andrés Godoy Fajardo 475
Formação continuada dos professores da rede pública de Rio Branco – 
Acre  na área da educação tecnológica por meio da EAD
Gercineide Maia de Sousa 482
Análise sobre as orientações curriculares locais: O “lugar” da história e 
cultura afro-brasileira e africana 
Gercineide Torres da Silva, Andrio Alves Gatinho 491
O boi de pano da Amazônia: tradição e arte girando a realidade nas cidades 
da floresta
Gisela de Andrade Brugnara 499
De Roraima para o mundo: identidade e nacionalismo em Ben Charles
Glaciele Harr de Souza, Cátia Monteiro Wankler, Carla Monteiro de Souza 508
Os pescadores artesanais da Vila dos Pescadores – Bragança-PA e suas 
memórias
Gláucia Nazaré Lima Lobão 514
A formação continuada dos professores no cenário do projeto UCA no 
Acre
Gleice Maria de Oliveira Moreira, Nelson Lina da Silva Junior 519
Como escrever um kene: uma leitura de Yuxin: Alma, de Ana Miranda
Gracielle Marques 525
Da fidelidade à liberdade: nos ‘rastros’ da cobra grande
Greubia da Silva Sousa  533
Atendimento pedagógico domiciliar – relato de uma experiência ocorrida 
na zona rural do Município de Cruzeiro do Sul-Ac
Hebe Cristina Bezerra de Souza, Eucilene Tavares da Costa, Maria Aldenora dos Santos 
Lima 539
O Paradigma da Educação Multicultural Amazônica
Hebert Balieiro Teixeira, Elisângela Silva de Oliveira, Evandro Ghedin 547
Uma observação das práticas pedagógicas em sala de aula com o laptop 
educacional – UCA no que tange à língua inglesa 
Helio Melo da Silva Junior, Marileize França Mattar 555
Saberes, identidades e reinvestimento profissional: o que faz o professor 
aposentado?
Isabel Cristina França dos Santos Rodrigues 560
O choro no travesseiro: silêncio e comunicação
Isidora Santos da Silva, Yvonélio Nery Ferreira  567
A escrita na política



Ítala Oliveira da Silva 573
Interfaces da educação matemática crítica com a etnomatemática
Itamar Miranda da Silva, Dailson Evangelista Costa, Nayra da Cunha Rossy, Aline Andreia 
Nicolli, Tadeu Oliver Gonçalves 579
Literatura indígena: âncoras na tradição e a necessidade de navegar
Ivanilde de Lima Barros, Carla Monteiro de Sousa 588
Mudanças fonéticas da lingua portuguesa : objeto do passado e do Presente
Jacqueline Goes da Silva 595
Pintura em tela: reflexo da subjetividade e do sofrimento mental
Jamila Nascimento Pontes, Micael Carmo Côrtes Gomes 602
Memórias de jovens: o grupo Juventude em Ação Comunitária (JAC) e 
suas práticas
Janaira Fidelis Caetano 608
Textos criativos Desana: da performance ao livro literário
Jazilane Pessoa Oliveira Araújo, Cynthia de Cássia Santos Barra 617
Palco de experiências: o rio intercruza e liga caminhos, o rio nossa 
comunicação, nossa estrada
Jefferson Henrique Cidreira, Simone Souza Lima 622
O olhar jaminawa acerca da bebida alcoólica
Jefferson Saady Maciel Júnior 629
Encantado de Cobra em Corpos Afroindígenas 
Jerônimo da Silva e Silva 636
“Táticas” de espaços nas margens do rio e nos interstícios da vida: 
Corpografias urbanas em Sena Madureira-AC
Joana de Oliveira Dias 647
A Poética do Verde – modulações conceituais e dimensões identitárias
João Carlos de Souza Ribeiro 654
A iconografia do mar de dentro da região amazônica
João Carlos Gomes, Carmen Tereza Velanga 662
 A Experiência Social do Seringueiro nos Seringais Acreanos
Jonhnathan Nelcirene Nobre de Souza1 669

Márcio Roberto Vieira Cavalcante2 669

Análise das relações de poder e submissão em Um rio chamado tempo, 
uma casa chamada terra, de Mia Couto
José Benedito dos Santos, Rita do Perpétuo Socorro Barbosa de Oliveira 676
Relações de poder-saber no movimento de construção do currículo de 
professores que ensinam matemática 
José Ronaldo Melo 682
A importância do estudo dos múltiplos aspectos relacionados ao “ensino 
e aprendizagem da matemática e seus fundamentos filosófico-científicos” 
para a educação matemática
José Ronaldo Melo, Gilberto Francisco Alves de Melo 689
Desafios na formulação de políticas públicas: a regulamentação do turismo 
em terras indígenas
Juan Felipe Negret Scalia, Luana Machado de Almeida 696
Do imaginário popular ao texto impresso: um estudo de Macunaíma 
através dos conceitos de Leitura e Tradução
Karina Paraense de Souza 705
A contribuição da geografia na compreensão das percepções e 
representações das populações tradicionais de fronteira na Amazônia



Klondy Lúcia de Oliveira Agra 714
A solidão no espaço da ficção da amazônia: chove nos campos de cachoeira 
e cinzas do norte
Krishna Barros Gonçalves, Edivaldo da Silva Bernardo 722
À margem e imagem - Os rios e o território citadino em Salvaterra
Lanna Beatriz Lima Peixoto, Flávio Leonel Abreu da Silveira 728
Rastros e silenciosos da resistência: transposições da Marujada de São 
Benedito em crônicas publicadas na revista Bragança Ilustrada 
Larissa Fontinele de Alencar 736
Realização de projeto em escola de ensino fundamental trabalhando 
interdisciplinarmente e utilizando tecnologia móvel como recurso 
Leonir Santos de Souza, Alois Andrade de Oliveira 745
Ribeirinhos e Quilombolas da Amazônia Legal integrados através do 
Lúdico e Religiosidade
Liana Ferraz Bedôr Jardim, Larissa Ferraz Bedôr Jardim  751
Festa de Nossa Senhora da Conceição etnicidade e religiosidade Quilombo 
de Pedras Negras do Guaporé – RO
Liana Ferraz Bedôr Jardim, Larissa Ferraz Bedôr Jardim  756
Construção de conteúdos didáticos digitais adaptados para dispositivos 
móveis (Tablet): Um estudo com capacitação de professores de ciências 
em integração curricular com tecnologias digitais
Liliane da Silva Coelho Jacon, Elizabeth A. L. M. Martines, Irene Cristina de Mello 761
Quero ter voz: histórias não contadas pelo grande livro da história da arte
Luana Cardoso da Costa 769
Educação Escolar Indígena: comunidades indígenas Suruí Paiter e a 
cultura do impresso
Lucélia Miranda de Souza, Cynthia de Cássia Santos Barra 776
A atuação dos Diretores Escolares e seus nexos com os bons resultados do 
IDEB: análise da Rede Municipal de Rio Branco-Acre
Lúcia de Fátima Melo, Paula Bezerra da Silva, Cícero Wladimir Oliveira de Sá 782
“Da aldeia à cidade”: trajetória de vida de três jovens Hunikui/Kaxinawá
Luciane Ferreira de Morais 791
A performance no canto lírico e o diletantismo na Amazônia Sul-ocidental
Luciene De Bittencourt Martins 799
De Inzo Muzambo Tata Mutalembê ao Abassá de Angola Nengua 
Keuamazi: O Candomblé de Angola em Manaus
Luciney Araújo Leitão 804
Expectativas de alunos ingressantes dos cursos de Letras/Inglês e Letras/
Espanhol da Universidade Federal de Rondônia
Lusinilda Carla Pinto Martins 812
Arte, educação, museu e poesia
Maíra de Oliveira Dias 819
A remodelação do ensino no Instituto Nacional de Música pela proposta 
de Luciano Gallet, Mário de Andrade e Antônio Leal de Sá Pereira
Marcelo Alves Brum 828
Estudantes indígenas como agentes mediadores entre culturas
Márcia R. P. Bracciali, Emerson C. Oliveira, Jeika Kalapalo, Gedeão T. Butsé, Monica F. Caron, 
Hylio L. Fernandes, Maria Cristina C. Ferraz 836
O Corporativismo Sindical e a Semifeudalidade na educação rondoniense
Márcio Marinho Martins 844



Da que trai e da que apanha, o universo íntimo feminino em Chico Buarque 
e Nelson Rodrigues
Márcio Roberto Vieira Cavalcante 853
Mulher na Amazônia: exclusão, empoderamento, lutas e resistência
Margarete Edul Prado de Souza Lopes 859
O ensino da língua brasileira de sinais para professores indígenas: uma 
experiência desafiadora
Maria Aldenora dos Santos Lima, Roseane Silva Costa, Maria Izabel de Oliveira Sandim 869
A questão da migração nos contos de Milton Hatoum
Maria Alice Sabaini de Souza 877
Um estudo do currículo escolar brasileiro a partir das diversidades 
educacionais e culturais na fronteira Brasil/Bolívia
Maria Aparecida Siqueira Santos, Cíntia Rosina Flores 886
Memória e migração: narrativas orais para a Amazônia acreana
Maria Cristina Lobregat 895
Sobre aquisição da leitura e escrita: algumas reflexões e proposições
Maria da Conceição da Encarnação Silva 901
Inferno Verde: contos de identidade cultural
Maria da Luz Soares da Silva 906
Projeto político pedagógico e a formação de professores Indígenas: um 
processo em construção
Maria das Graças Costa Silva 914
Aspectos da morfologia verbal do aikanã
Maria de Fátima dos Santos da Silva 920
PROFIR: Reflexões sobre o Ensino Multisseriado no Município de Cruzeiro 
do Sul - Acre
Maria Irinilda da Silva Bezerra, Ademarcia Lopes de Oliveira Costa 926
Análise dos Impactos do Profir na Educação do Campo
Maria Irinilda da Silva Bezerra, Ademarcia Lopes de Oliveira Costa 934
Avaliação dos processos de aprendizagem e da inclusão do aluno com 
deficiência intelectual na Rede Regular de Ensino no Município de Cruzeiro 
do sul-Acre
Maria Izabel de Oliveira Sandim, Maria de Lourdes Gomes de França, Celmira Machado de 
Menezes 941
Migrantes no Acre: História e Cultura de 1850 à 1950
Maria Lazinte Soares Saraiva, Meyrecler Aglair de Oliveira Padilha, Maria Aldenora dos Santos 
Lima 948
Literatura indígena na Amazônia Sul Ocidental – uma narrativa Madija
Maria Nalrizete da Silva Costa, Simone de Souza Lima 955
Assassinatos em massa dos massacres e dos genocídios de indígenas na 
Panamazônica 
Maria Ozélia Andrade Reges, Adolfo Celso Oliveira Reges 962
Os plantios como experiência criativa: um primeiro ensaio1

Mariana Ciavatta Pantoja, Amilton Pelegrino de Mattos 970
Payaré Akrãtikatêjê: Memórias de luta
Mariana Teixeira Guimarães 979
Haitianos em Porto Velho: ensino da língua portuguesa e inserção social 
Marília Lima Pimentel, Elisângela Lima Eurico de Paula 987
Outro lugar para a mulher em “Correio Feminino”, de Clarice Lispector
Marília Simari Crozara, Yvonélio Nery Ferreira 993



As relações semifeudais na educação escolar: Manda coronel, eu obedeço!
Marilsa Miranda de Souza 998
Política e Educação no Acre no período de 1962-1984: a organização do 
sistema público de ensino a partir da análise dos programas, diretrizes e 
metas educacionais nos programas de governos
Mark Clark Assen de Carvalho, Rogério Victor dos Santos da Silva  1006
Política e Educação: as discursivas dos investimentos em educação 
presentes nos programas de governo do Acre durante o período da 
abertura democrática
Mark Clark Assen de Carvalho, Natharça Mangueira de Sousa 1012
A representação da natureza em Alameda de Astrid Cabral e Kew Gardens 
de Virginia Woolf
Mary Ellen Rivera Cacheado 1020
As políticas educacionais em curso nas escolas da rede estadual de ensino 
na zona da mata rondoniense: de onde vem, para onde vão?
Mauricéia Ferreira Teixeira, Marilsa Miranda de Souza, Paulo Aparecido Dias da Silva 1026
As transformações de versões da Congada, de Francisco Mignone: uma 
análise por quadraturas
Maximo Santos Lopes, Marcelo Alves Brum 1033
Contribuições da critica pós-colonial para a formação do professor de 
Língua Portuguesa em uma Universidade publica na Amazônia: primeiras 
aproximações
Melissa Velanga Moreira 1042
Macunaíma: de Theodor Koch-Grünberg a Mário de Andrade
Mêrivania Rocha Barreto 1049
Altas Habilidades / Superdotação: desmitificando Pré Conceitos
Meyrecler Aglair de Oliveira Padilha, Maria Lazinte Soares Saraiva, Aleissa Monaliza Veiga da 
Silva 1055
O ensino de Ciências utilizando a pesquisa nos anos iniciais do ensino 
fundamental a partir da resolução de situações-problema
Michelle Moreira Valga dos Reis, Elisângela Siva de Oliveira 1062
A escrita de ribeirinhos do Vale do Juruá: práticas de letramento 
escolarizadas e não escolarizadas
Nagila Maria Silva Oliveira, Alcicléia Souza Valente, Elisabete Carvalho de Melo 1069
A configuração do espaço em Cristovão Tezzae Milton Hatoum
Neila Silva Souza, Dinalva Barbosa da Silva, Raimundo Ramos de Araújo Junior  1077
A organização e a oferta do ensino médio no Acre pós LDB 9.394/96: os 
avanços, os desafios e os sujeitos
Neuda Larissa Dias Perdigão, Alderlândia da Silva Maciel, Pelegrino Santos Verçosa 1083
Na lei e na marra: a constitucionalização para o respeito às diferenças
Ocimar Leitão Mendes, Izis Melo da Silva 1090
Educação, linguagens e redes sociais: experiências de ensino, pesquisa e 
extensão
Osvaldo Barreto Oliveira Júnior, Edna Maria de Oliveira Ferreira 1098
Reisado Careta: ritual de uma comunidade de Caxias-MA
Paloma Sá de Castro Cornelio 1107
Relatos da/na escola: histórias, memórias e a constituição dos sujeitos a 
partir das categorias espaço-temporais
Patrícia Carvalho Redigulo 1113



Repercussões das concepções pedagógicas nas políticas educacionais em 
Rondônia entre 1995 e 2010
Paulo Aparecido Dias da Silva 1121
Patrimônio do povo indígena Tembé Tenetehar
Paulo Lins Dax Reis, Heliane Monteiro da Costa 1128
Adorno, Horkheimer e Huxley: leituras sobre nosso “Admirável Mundo 
Novo”
Rafael Ademir Oliveira de Andrade 1136
Homem-onça: um ser heteróclito Karipuna
Rebecca Louize Vegini, Valdir Vegini, André Karipuna, Aparecida Luzia Alzira Zuim 1151
Práticas de letramento de um migrante do município de Apuí – Amazonas
Rebeka da Silva Aguiar  1162
Identidades culturais e práticas discursivas na EJA em escola da RESEX 
marinha Caeté-Taperaçú
Robson de Sousa Feitosa 1168
Do luto à luta: A mulher haitiana em Porto Velho-Rondônia
Rosa Martins Costa Pereira, Ruth Aparecida Viana da Silva  1177
As religiões como revolução: uma leitura da experiência haitiana na 
literatura
Rosa Martins Costa Pereira, Saimon Felipe da Silva Lucas  1183
A inclusão de deficientes indígenas e a orientação pedagógica ao 
atendimento educacional especializado na escola estadual Ixubay Rabui 
Puyanawa
Roseane Silva Costa, Maria Izabel de Oliveira Sandim, Maria Aldenora dos Santos Lima 1192
Fazendo é que se aprende: uma experiência de criação teatral
Roseli Anater 1199
Fazendo panelas: Um olhar sobre a pintura e a poesia roraimense
Roseli Anater, Cátia Monteiro Wankler 1208
Nobilitas solo est atque unica virtus
Rossemildo da Silva Santos 1217
Identidade docente no ensino superior
Rubens Antonio Gurgel Vieira 1223
Oficinas pedagógicas de matemática e a inclusão do computador na sala 
de aula
Salete Maria Chalub Bandeira, Simone Maria Chalub Bandeira Bezerra 1230
Do sorobã ao multiplano e a tecnologia: possibilidades da inclusão de 
cegos nas aulas de matemática
Salete Maria Chalub Bandeira, Simone Maria Chalub Bandeira, Evandro Ghedin, Maria Clara 
Silva Forsberg 1236
Reflexões, tendências e pesquisa na formação de professores de 
matemática no ENEM (2004/2007/2010): formação inicial e inclusão na 
educação matemática
Salete Maria Chalub Bandeira, Simone Maria Chalub Bandeira, Evandro Ghedin, Maria Clara 
Silva Forsberg, Ierecê dos S. Barbosa 1244
Lealdade ou a história pelo avesso
Sâmua Campos Lankford 1253
Guardar vai além de proteger – a Guarda Territorial do Acre e suas 
múltiplas atividades
Sandra Sales de Oliveira 1259



Topônimos de origem tupí na cidade de Castanhal: apagamento, 
silenciamento ou resistência?
Sara Concepción Chena Centurión 1265
Literatura indígena e os mitos yanomami: um estudo comparativo 
das obras mitopoemas yanomami e naro, o gambá – mitos dos índios 
yanomami
Sebastiana Pereira dos Santos, Cynthia de Cássia Santos Barra 1274
Processos fonológicos em Oro Waram (Wari’, Pacaa Nova, Chapakura) e 
as fronteiras fortes e fracas: ‘restrição’ e ‘permissão’ de regras fonológicas 
regulares
Selmo Azevedo Apontes 1283
O Instituto Oswaldo Cruz na Amazônia: “sanear para produzir”
Sérgio Roberto Gomes de Souza 1292
DO RORAIMA AO ORINOCO: a “angustiante tristeza” das savanas e outros 
indícios poéticos no diário de Theodor Koch-Grünberg
Sheila Praxedes Pereira Campos, Roberto Mibielli 1304
Planejamento participativo para integração de tecnologias ao currículo 
escolar
Silvana Correia da Silva, Rinaldo Gervasio, Rolse Márcia Campos 1311
TIC e ensino de LE: possibilidades como recurso no processo de ensino/
aprendizagem da Língua Espanhola
Silvana Suelen Mendonça Mesquita, Maurilio Ramon da Silva dos Santos, Wagner Barros 
Teixeira 1318
As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC): refletindo 
o gênero no currículo de língua estrangeira e seu espaço na cultura na 
Amazônia Ocidental
Sílvia Maria Januário Alves, Jannice Moraes de Oliveira Cavalcante 1326
Contextualizando dados: leitura, cultura e a digitalização do conhecimento
Silvia Regina Gomes Miho 1334
Educação sensível: caminho desenhante para uma vida menos excludente 
e mais humanizante dos educandos com altas habilidades/superdotação
Silvio Carlos dos Santos, Marilu Palma de Oliveira, Antônio Clodoaldo Melo de Castro 1341
Estado da arte e formação de professores: tendências e pesquisas na 
educação matemática culminando com aprendizagens utilizando jogos 
educativos
Simone Maria Chalub Bandeira Bezerra, Salete Maria Chalub Bandeira, Evandro Ghedin, 
Maria Clara Silva Forsberg, Ierecê dos S. Barbosa 1358
O material didático nas aulas de matemática: uma realidade na formação 
de professores 
Simone Maria Chalub Bandeira Bezerra, Salete Maria Chalub Bandeira 1367
Do quadro negro ao laptop uca: a construção e a análise de tabelas e gráficos 
utilizando o software kspread no Colégio de Aplicação (CAp-UFAC)
Simone Maria Chalub Bandeira Bezerra, Salete Maria Chalub Bandeira, Vilma Luisa Siegloch 
Barros, Pedro Ivo Braña 1374
Mitos ribeirinhos: a lenda de Matinta Pereira nas narrativas orais de 
Nazaré
Simone Norberto 1380
Planejando a formação de professores para o uso das mídias na Escola 
Estadual Dr. Carlos Vasconcelos: uma proposta de plano de ação
Solange Maria Chalub Bandeira Teixeira   1388



Atendimento Educacional Especializado: um retrato do profissional 
responsável por este atendimento na rede estadual de ensino público de 
Ji-Paraná/RO
Sônia Carla Gravena Cândido da Silva, Carmen Tereza Velanga 1396
A música brega na periferia belenense
Sonia Chada 1402
O blues do bode: a reconstituição da escola dos categas a partir das 
memórias das professoras descendentes de barbadianos em Porto Velho 
no início do século XX
Sonia Maria Gomes Sampaio 1411
Versos plurais: paisagem e identidade na canção Roraimeira, de Zeca 
Preto
Suênia Kdidija Araújo Feitosa, Carla Monteiro de Souza 1421
Memorial infame, mas útil
Tânia Mara Rezende Machado 1427
A memória do professor como fonte para os estudos em História da 
Educação e História do Currículo
Tatiane Castro dos Santos, Giane Lucélia Grotti Silveira 1436
O desafio de formar professores indígenas na área de ciências da natureza: 
a busca do caminho do meio entre mundos e ciências
Valquíria Garrote 1443
Ás Áfricas por Amós Tutuola e Amadou Hampâté Bâ
Valter Frazão da Silva, Vanessa Nogueira de Oliveira, Gerson Rodrigues Albuquerque 1452
A Arte sob a perspectiva letrada
Vanessa Nogueira de Oliveira 1459
Teatro: teoria versus prática
Vangela Nogueira de Oliveira Maquiné, Vanessa Nogueira de Oliveira 1464
A vida-lazer de Everlyn
Vinicios Kabral Ribeiro 1471
Língua de branco e identidade de índio na Cabeça do Cachorro
Wagner Barros Teixeira 1477
Subjetividade e Objetividade: perspectiva de um trabalho de campo
Wilian José Santos de Arruda 1486
Sobre o conceito de história em Walter Benjamin: redenção e espírito 
crítico
Yvonélio Nery Ferreira, Marília Simari Crozara 1494
Redes de Interações na Fronteira: Uma Leitura do Espaço Escolar 
Boliviano
Zuila Guimarães Cova dos Santos 1500



17

Uma leitura de memórias: Bóris e Dóris e as lembranças (re)
vividas

Abraão da Silva Cavalcante
Yvonélio Nery Ferreira
Universidade Federal do Acre

Luiz Vilela: aspectos biográficos
Luiz Vilela nasceu em Ituiutaba, Minas 

Gerais, em 31 de dezembro de 1942. Sétimo 
e último filho de um agrônomo e de uma 
normalista, passou sua infância na cidade 
natal, onde desde cedo já mostrava o interes-
se por livros. Aos quinze anos foi para Belo 
Horizonte, onde fez o Curso Clássico, em se-
guida, entrou para a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, da Universidade Federal 
de Minas Gerais, formando-se em Filosofia.

Ainda em Belo Horizonte, já com 21 
anos, criou, junto com outros jovens escrito-
res mineiros, uma revista de contos, Estória, 
e um jornal literário, Texto, cujas publica-
ções eram pagas pelos próprios autores. Em 
l967, com 24 anos, publicou à própria custa, 
o seu primeiro livro de contos, Tremor de 
terra, pelo qual ganhou o Prêmio Nacional 
de Ficção do concurso literário em Brasília, 
concorrendo com diversos nomes consagra-
dos, totalizando 250 escritores.

Depois do reconhecimento, passou a 
ser conhecido em todo Brasil, pois a obra foi 
reeditada por uma editora do Rio de Janeiro, 
sendo, inclusive, considerado a revelação 
literária do ano e depois no Jornal do Brasil, 
em uma reportagem, foi escolhido como o 
mais representativo escritor de sua geração, 
incluindo-o na galeria dos grandes prosado-
res brasileiros.

No ano seguinte trabalhou como redator 
e repórter no jornal da tarde em São Paulo, 
saindo assim, de Belo Horizonte. Nesse 
mesmo ano, ganhou o I Concurso Nacional 
de Contos do Paraná. Assis Brasil disse no 
Jornal de Letras, que Luiz Vilela era “a me-
lhor revelação de contista dos últimos anos”.

Já ganhando repercussão internacional, 
Luiz Vilela viaja para os Estados Unidos a 
convite, onde fica um bom tempo, concluindo 
em “ares estrangeiros” seu primeiro roman-
ce, Os novos, só publicado futuramente, em 
1971. Em Barcelona fez sua nova coletânea de 
contos, No Bar, publicado em 1968. No mes-
mo ano, Vilela foi premiado no II Concurso 
Nacional de Contos do Paraná.

Retornando ao Brasil, Vilela volta para 
Ituiutaba, cidade natal, onde lança sua nova 
coletânea de contos, Tarde da noite, publi-
cada em 1970. Em 1973 é publicada sua nova 
coletânea de contos O fim de tudo, pela qual, 
ganha no ano seguinte Prêmio jabuti e o 
prêmio de melhor livro, da câmara Brasileira 
do livro. A partir de 1978 até 2005, começa 
a publicação por diversas editoras, onze 
antologias de seus contos, dentre as quais, 
Contos escolhidos, Os melhores contos de 
Luiz Vilela, entre outras.

Além dessas obras já citadas, Luiz Vilela 
publica em 1979, Lindas pernas, também co-
letânea de contos. Ainda no ano de 1979, há o 
lançamento de um novo romance, O inferno 
é aqui mesmo e de uma novela, O choro no 
travesseiro. Entre amigos - romance - sai em 
1983; Graça - romance - em 1989; Te amo 
sobre todas as coisas - novela - em 1994; A 
cabeça - contos - em 2002 e Bóris e Dóris 
- novela -, em 2006; Perdição - romance - 
2011.

Existe, enfim, significativa produção 
literária criada por Vilela, literatura esta que 
proporciona diversas leituras e discussões 
acerca dos temas abordados. É com base 
nessa extensa possibilidade crítica que no 
projeto desenvolvido me dediquei a estudar 
as nuances da memória na obra do autor 
mineiro, de forma específica na novela Bóris 
e Dóris.

Papéis da memória
O conceito de memória é abordado por 

diversas áreas do conhecimento, como a 
história, a antropologia, a literatura, entre 
outras. A memória, como propriedade de 
conservar certas informações, leva-nos, 
inicialmente, a um conjunto de funções 
psíquicas – abrangendo várias ciências desta 
mesma área – que podem evocar a memória 
histórica e a memória social, além de aspec-
tos coletivos e individuais.

O comportamento narrativo – tanto 
falado quanto escrito – é uma das formas de 
armazenar e compartilhar a memória. Tal 
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prática está presente em todas as sociedades, 
uma vez que seus indivíduos possuem uma 
grande quantidade de informações em seu 
patrimônio genético e cultural.

Deve-se atentar para o fato de que há 
uma memória individual – abarca manifes-
tações conscientes e inconscientes, a afetivi-
dade, o desejo, a inibição, a censura – e uma 
memória coletiva – ligada às lutas das forças 
sociais pelo poder, por exemplo. Todos os 
elementos ligados aos dois tipos de memória 
relacionam-se diretamente com a recordação 
e o esquecimento. Segundo Le Goff (1994, 
p.426):

Tornarem-se senhores da memó-
ria e do esquecimento é uma das 
grandes preocupações das classes, 
dos grupos, dos indivíduos que do-
minaram as sociedades históricas. 
Os esquecimentos e os silêncios da 
história são reveladores desses 
mecanismos de manipulação da 
memória coletiva.

Para compreender melhor estes aspec-
tos fez-se necessária uma sucinta abordagem 
de alguns tipos de memórias, a memória 
étnica; o desenvolvimento da memória da 
oralidade à escrita, da Pré-História à Anti-
guidade; a memória medieval, em equilíbrio 
entre o oral e o escrito; os progressos da me-
mória escrita, do século XVI aos nossos dias 
e os desenvolvimentos atuais da memória.

No que tange à memória étnica observa-
se que Le Goff, contrariando Leroi-Gourhan 
– que aplica o termo a todas as sociedades 
humanas – preferirá ver a memória coletiva 
em todos os povos sem escrita, não deixando 
de ressaltar que esta atividade é constante 
em todas as sociedades.

Observa-se na memória étnica um tem-
po mítico, o tempo do eterno retorno, uma 
vez que cada relato é uma volta aos mitos de 
origem. Tal característica ocorre porque nes-
tas sociedades há especialistas de memória, 
os chamados “homens-memória”, cujo papel 
é manter a coesão deste grupo.

Com a passagem da oralidade à escrita, 
observa-se que a memória étnica ou coletiva 
será profundamente transformada, uma vez 
que permitirá àquela um duplo progresso, o 
desenvolvimento de duas formas de memória. 
A primeira é a comemoração, a celebração de 
um monumento comemorativo referente a 
acontecimentos memoráveis, o qual a pedra 

e o mármore serviam, por exemplo, no mun-
do greco-romano, de suporte de perpetuação 
da lembrança.

A memória conserva certas informações 
às quais o homem representa como passadas. 
Mas é importante lembrar que em primeiro 
lugar a memória nos remete a um conjunto 
de funções psíquicas. Segundo Le Goff, a no-
ção de aprendizagem, importante na fase de 
aquisição da memória, desperta o interesse 
pelos diversos sistemas de educação da me-
mória que existiram nas várias sociedades e 
em diferentes épocas: as mnemotécnicas.

Os fenômenos da memória, tanto nos 
seus aspectos biológicos como nos psicoló-
gicos, não são mais do que os resultados de 
sistemas dinâmicos de organização e apenas 
existem “na medida em que a organização os 
mantém ou os reconstitui”. Fato que fez com 
que alguns cientistas tenham sido levados a 
aproximar a memória de fenômenos direta-
mente ligados à esfera das ciências humanas 
e sociais.

Em sentido lato, podem-se distinguir 
três tipos de memória: a memória específica, 
que define a fixação dos comportamentos de 
espécies de animais; a memória técnica, que 
assegura a reprodução dos comportamentos 
de espécies de animais; a memória artificial, 
que assegura sem recurso ao instinto ou à 
reflexão, a reprodução de atos mecânicos 
encadeados.

A memória coletiva foi posta em jogo de 
forma importante na luta das forças sociais 
pelo poder. Uma das grandes preocupações 
das classes, dos grupos, dos indivíduos que 
dominaram as sociedades, é tornarem-se 
senhores da memória e do esquecimento, 
este, juntamente com o silêncio são revela-
dores desses mecanismos de manipulação da 
memória coletiva.

Quanto à memória étnica, nas socieda-
des apócrifas, ditas “selvagens”, se reserva a 
designação de memória coletiva para os po-
vos sem escrita. Nota-se que na maior parte 
das culturas sem escrita, e em numerosos 
setores da nossa, a acumulação de elementos 
na memória fez parte da vida cotidiana.

A memória coletiva dos povos sem es-
crita cristaliza na existência das famílias com 
os mitos de origem. Os chefes de família, 
idosos, são considerados especialistas da 
memória. Eles são a memória da sociedade 
e, ainda, depositários da história objetiva 
e da história ideológica. Mas a memória 
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coletiva funciona segundo uma reconstrução 
generativa e não segundo uma memorização 
mecânica. Transmitir conhecimentos con-
siderados secretos e mantê-los é duas das 
principais razões da vitalidade da memória 
coletiva nas sociedades sem escrita. 

Nessa sociedade, a memória coletiva 
parece ordenar-se em torno de três grandes 
interesses: a idade coletiva do grupo, o 
prestigio das famílias dominantes e o saber 
técnico/religioso. O aparecimento da escrita 
está ligado a uma profunda transformação 
da memória coletiva, pois permitiu à me-
mória o desenvolvimento de duas formas de 
memória: a epigrafia e o documento escrito 
em papiro, pergaminho e papel.

Entre os Gregos, da mesma forma que 
a memória escrita se vem acrescentar à 
memória oral, transformando-a, a história 
vem substituir a memória coletiva trans-
formando-a, mas sem a destruir. Ocorre 
assim, a divinização e depois a laicização 
da memória, nascimento da mnemotécnica 
(técnicas da memória). Os Gregos também 
fizeram da Memória uma deusa, Mnemosine 
que revelava ao poeta os segredos do passado 
e o introduz nos mistérios do além.

Simônodes fixou dois princípios da me-
mória artificial, segundo os antigos: a lem-
brança das imagens, necessária à memória, 
e o recurso a uma organização é uma ordem 
essencial para uma boa memória.

O essencial da memória medieval no 
ocidente vem da difusão do cristianismo 
como religião e como ideologia dominante 
de quase monopólio que a Igreja conquista 
no domínio intelectual.

Como os Gregos, a memória pode re-
sultar em escatologia. Negar a experiência 
temporal e a historia será uma das vias da 
memória cristã. Mas no cotidiano, o cristão é 
chamado a viver na memória das palavras de 
Jesus. Onde o ensino cristão é memória e o 
culto cristão é a comemoração. A associação 
entre a morte e a memória adquire, com efei-
to, e rapidamente uma enorme difusão no 
cristianismo, que a desenvolveu na base do 
culto pagão dos antepassados e dos mortos.

A Idade Media venerava os velhos, so-
bretudo porque via neles homens-memória, 
prestigiosos e úteis. Foi nessa época que 
certos historiadores definiram os tempos 
modernos como o tempo da memória. 
Muitos sabem que uma memória fiel pode 
durar aproximadamente cem anos, assim, os 

tempos modernos são, portanto, para cada 
um deles o século em que vivem ou acabam 
de viver os últimos anos.

Nota-se, então, que a memória é um 
glorioso e admirável dom da natureza, a par-
tir do qual as coisas passadas são retomadas, 
abraçamos as presentes e contemplamos as 
futuras, graças à suas semelhanças com as 
passadas.

É importante lembrar que não existe 
somente a memória humana, existe também 
a memória tecnológica (dos computadores e 
outros equipamentos eletrônicos); a memó-
ria biológica; a memória social; a memória 
filosófica e literária; e a memória romanesca 
(mito-história-romance).

Retomando aspectos da memória co-
letiva, Maurice Halbwachs, em A memória 
coletiva, afirma que memória é “o que ainda 
é vivo na consciência do grupo para o indiví-
duo e para a comunidade”, mas para isso, o 
acontecimento precisa ter sua significância e 
impressão. Memória não é uma restituição do 
passado, mas algo agregado ao indivíduo que 
o faz absorver o espaço vivido socialmente.

Ao pensar então essa perspectiva, nos 
deparamos com um pensamento contínuo 
que busca a recuperação do passado, pois 
essa extração das ocorrências só é obtida 
pelo grupo que estava presente, que o man-
tém ou pode lembrá-lo. No entanto, ela não 
ultrapassa esse grupo, está intrínseco a essa 
limitação, podendo ser esquecida pela gera-
ção seguinte.

Observa-se que a divergência entre 
memória e história resiste ao tempo, arti-
ficialmente buscando do passado o que se 
considera importante para a sociedade con-
temporânea. De forma monótona introduz 
os detalhes dos fatos em um processo de 
mudança e evolução ininterrupta, mostran-
do a desarmonia conceitual entre memória e 
história que se sucede no espaço e no tempo. 
Assim sendo, tem-se que memória não é algo 
o qual somos obrigados a lembrar; tem seus 
valores emocionais, íntimo ao consciente 
do grupo e um amontoado de lembranças 
conservadas e resistentes a mudanças, como 
afirma, em linhas gerais, Halbwachs (1990).

O simples ato de visitar uma cidade pela 
primeira vez, por exemplo, passando por vá-
rios pontos turísticos, pode provocar a falsa 
sensação de que estamos sozinhos estetica-
mente e que esses lugares foram escolhidos 
por nós individualmente e aleatoriamente.
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Contudo, mesmo que não estejamos 
acompanhados, em uma análise mais apro-
fundada, há diversas perguntas que precisam 
ser feitas. Conhecer por que escolhemos 
determinada cidade ou por que visitar deter-
minados lugares, quais fatores contribuem 
para esta seleção?  Essas escolhas são feitas, 
mesmo que não percebamos, pelos grupos 
sociais que estão presentes, por operadores 
de memória como imagem, televisão, rádio 
e entre tantos outros meios de mídia que 
fazem com que de tal forma nunca estejamos 
sozinhos.

Desta forma, percebemos que não é 
admissível igualar memória e história pelos 
fatos já expressos, e sim mostrar a oscilação 
que existe entre ambos. As ideias de Halbwa-
chs (1990) apontam que a história represen-
ta a realidade concreta de uma determinada 
época que resisti ao tempo; diferente da 
memória, que é mantida no/pelo grupo 
responsável por vivenciar o acontecimento 
que, no entanto, desaparece com o mesmo. 
Portanto, lembrar ou registrar algo não con-
figura necessariamente memória social.

As imagens, além de abranger o campo 
histórico, abarcam também as relações dos 
grupos sociais, oferecendo informações 
a partir do momento em que os leitores 
compartilham os mesmos significados, os 
mesmos pontos de vista, concedendo ao ope-
rador a impressão de lembranças saídas da 
individualidade. Temos assim, a reconstru-
ção de noções comuns e o reconhecimento de 
um determinado episódio acontecido.

A memória coletiva é limitada tem por 
suporte um grupo limitado no espaço e no 
tempo, pois a sociedade está sempre mudan-
do, e os acontecimentos continuam passando 
e se transformando. Temos, assim, o sentido 
de memória como algo interligado ao meio 
social que se opõe à história.

Fundamentar memória em seu contexto 
geral é tarefa árdua, a complexidade está em 
seu deslocamento e constantes mudanças. 
Ela é ato móvel que busca operar sentidos, 
por isso, pelas aproximações já feitas sobre o 
assunto passo a uma leitura da novela Bóris 
e Dóris, de Luiz Vilela, na busca de pontuar 
alguns discursos instaurados nas relações 
entre os personagens.

Bóris e Dóris: lembranças (re)vivi-
das

Em Bóris e Dóris, Luiz Vilela (2006) nos 
apresenta um diálogo cotidiano de um casal 
com diferenças e contradições. Trata-se de 
uma novela contemporânea desse consagra-
do escritor de narrativas, cujas abordagens 
temáticas são surpreendentes, intrigantes 
e instigantes, por revelar mazelas típicas à 
contemporaneidade.

A obra se desenrola quase toda no salão 
de café do restaurante do Hotel Campestre, 
onde os personagens títulos se hospedam. 
Junto a uma mesa, durante o café da manhã, 
o casal desenvolve um “papo fiado”, conver-
sa sobre diversos assuntos, com diálogos 
simples e curtos, às vezes ásperos e bem 
humorados, representações do domínio que 
o autor mineiro tem da “prosa” corriqueira.

Os protagonistas são apresentados 
quase sempre com posicionamentos con-
traditórios, em diálogo direto, em que um 
ambiciona enquanto o outro sonha, é uma 
narrativa baseada em um casal. Dóris uma 
mulher ociosa, com medo da velhice, pensa-
mentos inseguros e uma personalidade frágil 
e vazia é a esposa melancólica, característico 
indivíduo marcado pelo mundo capitalista. 
Bóris, personagem com um passado difícil, 
é um típico capitalista, homem de negócios, 
alienado por uma sociedade globalizada, 
possuidor de ideologias recebidas da so-
ciedade de consumo.  Seu comportamento 
é determinado pelo grupo com que se re-
laciona – neste caso, o trabalho, conforme 
percebemos no diálogo a seguir. “– Não, 
porque Bóris Paternostro ainda tem muito o 
que fazer pela frente” (VILELA, 2006, p. 25). 
Esta expressão autoritária e cristalizada esta 
relacionada apenas ao trabalho como sendo 
a parte mais interessante de sua vida.

A relação com o cotidiano focado em um 
diálogo individualista leva os personagens a 
terem oposições de ideias, aparentemente 
normal para um casal que convive há muito 
tempo juntos. Isto ocorre porque as identi-
dades do casal são diferentes. Enquanto o 
homem é pragmático, apresentado como um 
ser de tendências machistas, com discurso 
próprio e carregado de autenticidade; a 
mulher revela-se apática, depressiva, vítima 
de uma sociedade que enclausura o sujeito a 
determinados valores sociais.

Um ponto importante da narrativa é 
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a ausência do narrador, permitindo maior 
foco nos diálogos e nos gestos dos persona-
gens para desenvolver suas críticas no que 
tange aos problemas que a sociedade atual 
apresenta. Por meio deste recurso o autor 
nos mostra a relação que há entre os perso-
nagens da narrativa, bem como a reflexão 
que produzem no que se refere às questões 
da sociedade, comentários sobre as pessoas, 
suas fraquezas e suas identidades marcadas 
pelo contexto em grupo. Resultado de um 
olhar urbano totalmente, globalizado que 
está preso a relações sociais.

Por meio da abordagem referente a con-
teúdos atuais, o autor apresenta as diferentes 
formas de representação que envolvem os 
indivíduos nas atividades cotidianas.  Para 
isso tece diálogos aparentemente simples, 
informais e sem sentidos, mas nada amigável 
entre os protagonistas, para aludir a temas 
da atualidade, como religião, sustentabilida-
de, negócios, família, entre outros.

Nessa perspectiva podemos observar 
que a personagem Dóris é perpassada pela 
iminência da solidão. Com seus discursos 
vivencia acontecimentos passados por meio 
de lembranças suaves de um pretérito que in-
siste conflitar com sua realidade, levando-a a 
carregar em suas recordações alguns valores 
familiares, na tentativa de modificar certos 
comportamentos que o marido adquirira em 
sua rotina. Selecionamos um fragmento do 
diálogo entre os protagonistas que represen-
ta esta situação do casal.

_ Um pedaço de bolo não vai te 
matar, Boris.
_ Como você sabe? Você é Deus?
_ Não. Deus eu não sou: eu sou a 
Deusa.
_ Deusa... _ ele disse espetando 
mais um pedaço de melão.
_ Pelo menos era assim que você 
me chamava.
_ Era: há dois séculos atrás. (VI-
LELA, 2006, p.07)

 
Ao ler esse primeiro diálogo, compreen-

demos que as lembranças amorosas de Dóris 
são marcadas por um discurso fantasioso, 
baseado nas ilusões do desejo a despeito 
dos acontecimentos passados em que ela se 
sentia menos isolada.  A personagem tenta 
deixar para trás esse descontentamento 
atual com o presente e com a vida, buscando, 
como suporte, despertar recordações da 

vivacidade existente no passado. No entanto, 
essa extração dos fatos só pode ser obtida 
pelos dois que vivenciaram e participaram de 
determinadas ocorrências que os possibilita 
a lembrança.

O texto revela que Bóris e Dóris viven-
ciaram diversos acontecimentos como o 
citado acima, mas não quer dizer os mesmos 
sejam sentidos da mesma forma pelos dois, 
uma vez que podem ser entendidos de formas 
diferentes tanto para os personagens quanto 
para os leitores.

Não esquecemos nada, o passado 
permanece em nossa memória tal como nos 
foi dado. Contudo, não podemos pensar em 
nada, senão pelos outros e para os outros. 
Assim as consciências de Bóris e Dóris não 
estão jamais fechadas, vazias e nem solitá-
rias. Elas são arrastadas em várias direções 
como se suas lembranças fossem pontos de 
referência que permitem identificar alguns 
elementos que contribuem para sua vida 
monótona de agora.

Ambos possuem em suas lembranças a 
defesa de seus discursos, ela buscando mi-
nimizar sua solidão; ele, tentando silenciar 
suas lembranças passadas, com autoritaris-
mo, ambição, pois se encontra inconformado 
com a experiência familiar que se revela 
irredutível.

As lembranças de Bóris se instauram 
na medida em que ele começa a falar de 
suas reflexões e sentimentos que vivenciou 
anteriormente. De uma maneira ou de outra, 
o seu desabafo em várias partes da obra é 
perpassada por discursos reveladores fazen-
do com que os acontecimentos se tornem 
alicerces numa perspectiva que o possibilite 
seguir em frente, conforme observamos em: 
“Eu tenho que me cuidar. Muitas coisas me 
esperam, muitas responsabilidades” e “Não, 
porque Bóris Partenostro ainda tem muito o 
que fazer pela frente” (VILELA, 2006, p. 11, 
25).

Esta supervalorização individual pre-
sente em seus discursos pode ser visto como 
uma forma de silenciar suas fraquezas e 
tentar a toda prova se esquivar da possibili-
dade de sofrimento ainda instaurado em si, 
por causa dos acontecimentos passados que 
estão agregados ao consciente. As situações 
vividas por Bóris não são simples recortes 
dentro das experiências, são partes vivas 
retiradas do tempo, conforme percebemos 
nos fragmentos que segue:
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[...] não é pelo fato de o menino 
gostar de brincar como aviõezi-
nhos: é pelo fato de esse menino 
ter começado a trabalhar na firma 
com doze anos, como Office-boy. 
Doze anos, Dóris [...] (VILELA, 
2006, p. 28);
 _ Eu levantava às cinco horas, pe-
gava dois ônibus para o trabalho, 
naquele frio danado ou com chuva 
[...] (VILELA, 2006, p. 28);
_ O Zeca era só meu irmão biológi-
co, alguém que nasceu da mesma 
barriga, e mais nada.
_ Ela sacudiu a cabeça.
_ Mais nada, não: alguém que me 
fez muito mal, e que se foi sem me 
deixar nenhuma saudade. (VILE-
LA, 2006, p. 30).

Como podemos observar os fatos vividos 
outrora em sua vida estão engajados e enrai-
zados em seu subconsciente, de forma bem 
afinada e viva fazendo com que as difíceis 
experiências de sua infância que envolvem 
seu irmão, se torne algo forte e cristalizado, 
contribuindo para sua vida autoritária e 
pragmática de hoje. 

No excesso enunciativo de Bóris há 
ambição em conquistar e em crescer profis-
sionalmente. É isso que o faz se sentir “bem”, 
pois o trabalho é o meio pelo qual ele evoca 
suas lembranças, já presentificadas no vazio 
da sua infância. Esta perspectiva suscita 
frequentes reflexões efervescentes que o per-
sonagem absorve no espaço vivido.

Os relacionamentos amorosos de longas 
datas como o de Bóris e Dóris são marcados 
por um discurso já fantasioso, que os fazem 
viver em lembranças, ela, sonhadora e vazia; 
ele homem de negócio que trata a mulher 
como uma propriedade qualquer. Os dois 
retém do passado aquilo que ainda está vivo 
e que nada tem de artificial. Os diálogos ten-
sos de ambos transmitem seus sentimentos, 
emoções e suas lembranças recordadas.

Considerações finais
Luiz Vilela é considerado um dos gran-

des escritores brasileiros, apresentando um 
estilo único. Destaco, entre outras obras, 
a novela Bóris e Dóris publicada em 2006. 
Não se pretende, nem é possível, concluir 
as reflexões sobre a narrativa de Vilela, 
haja vista que ela permite várias leituras e 

possibilidades de interpretação. No entanto, 
buscamos elucidar o tema da memória nesta 
narrativa, tendo por objetivo demonstrar os 
aspectos mais significativos.

Todavia, a memória é um conceito 
abrangente, podendo ser abordado, também, 
como reconstrução do passado que busca 
garantir a continuidade ao tempo que muda. 
Portanto, o que pretendemos aqui foi uma 
leitura da novela Bóris e Dóris, de forma 
a destacar alguns dos inúmeros discursos 
constituídos a partir da memória. Para tanto, 
foi imprescindível observar como se dão as 
relações entre os personagens e os aconteci-
mentos passados.
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Ditos e não ditos sobre as TICs na aula de Língua Portuguesa

Alan Henrique Oliveira de Almeida
Universidade Federal do Acre

Introdução
Na escola os processos de aprendizagem 

e ensino se dão basicamente por meio de dois 
veículos principais: a inscrição do livro e a 
oralidade do professor. Porém com o surgi-
mento das tecnologias da informação e da 
comunicação surgem novas formas de cons-
truir e disseminar o pensamento humano. A 
presença de imagens, a sonoridade, a mescla 
de linguagens verbal e não verbal nos meios 
de comunicação como a televisão, rádio, in-
ternet, torna o processamento de dados mais 
dinâmico, ágil e de certa forma complexo, pois 
temos à disposição um número grandioso de 
informações e muito provavelmente uma ca-
pacidade crítica limitada para lidar com elas. 
Percebendo essa transformação que vem 
ocorrendo no atual contexto sócio-histórico, 
o Poder Público tenta na medida do possível 
implantar nas escolas públicas ferramentas 
das TICs, sejam através da aquisição de equi-
pamentos ou pela construção de laboratórios 
de informática e salas de multimeios. Outra 
iniciativa que visa a inclusão digital e a me-
lhoria na qualidade da educação é a tentativa 
de inserir em algumas escolas o projeto Um 
Computador por Aluno (UCA). Enxergamos 
nesse fato uma possibilidade de estudar de 
que forma o aprendizado pode ser melhora-
do com a utilização do computador e outros 
recursos na sala de aula, buscamos também 
detectar as dificuldades encontradas para o 
emprego dessa ferramenta.

Objetivo geral do presente estudo é 
formar um banco de dados a partir de uma 
investigação sobre o uso de recursos tecno-
lógicos nas aulas de Língua Portuguesa. Os 
objetivos específicos são: analisar o discurso 
do professor e do aluno para entender ques-
tões relacionadas à inserção dos recursos 
tecnológicos na sala de aula; registrar as con-
dições de utilização de recursos tecnológicos 
nas aulas de Língua Portuguesa; e discutir 
querelas referentes à leitura.

Utilizamos nesse estudo entrevistas es-
critas para compor o corpus da pesquisa, com 
efeito, procuraremos nesse trabalho discutir 
sobre aquilo que dizem esses sujeitos sobre 
o uso dos recursos tecnológicos no contexto 

da sala de aula, para isso foram entrevistados 
professores e alunos de três escolas públicas 
do município de Rio Branco-Acre. Para 
analisar o material coletado utilizamos os 
procedimentos teórico-metodológicos da 
Análise de Discurso de linha francesa e suas 
noções de discurso, interdiscurso e intradis-
curso, assim como os postulados de Mikhail 
Bakhtin (1992) sobre enunciado e enuncia-
ção. Pretendemos assim investigar, por meio 
dos discursos desses sujeitos, outros dizeres 
que se fazem presentes em suas falas, como 
também detectar os efeitos de sentidos pro-
duzidos por esses discursos.

O que dizem os sujeitos: alunos e pro-
fessores 

Como dito anteriormente nosso foco se 
dará nos discursos dos indivíduos entrevis-
tados, desse modo primeiramente devemos 
nos propor a explicitar a noção de discurso 
que será adotada, isto é, entendemos dis-
curso conforme a Análise de Discurso, que 
o concebe como prática de ordem histórica, 
ideológica e linguística (ou qualquer mani-
festação de linguagem). Assim, o discurso 
é algo que extrapola os limites da estrutura 
da língua e alcança um patamar de (inter)
ação, na qual o sujeito que discursa age so-
bre o mundo, assume uma posição, prioriza 
sentidos e exclui outros durante o  processo 
enunciativo. O discurso é constituído a partir 
daquilo que é formulado no momento da 
enunciação, assim como pela conexão com 
outros dizeres que foram esquecidos, mas es-
tão presentes naquele discurso. Temos assim 
uma relação de complementaridade entre a 
formulação de sentidos (intradiscurso) e a 
memória discursiva (interdiscurso), aspectos 
que compõe o dizer.

 Sob a perspectiva de Bakhtin, o discur-
so é a manifestação verbal e/ou não verbal 
constituída de múltiplas vozes, diversos 
dizeres, sendo que tais dizeres são definidos 
pelas condições de produção da enunciação, 
pelas exigências do contexto comunicativo 
imediato, pelos preceitos sociais, culturais e 
ideológicas. 

Nesse sentido, ao conceber a lingua-
gem enquanto realização concreta e social, 
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Bakhtin considera o papel dos sujeitos e os 
valores ideológicos como fatores essenciais 
para a constituição do discurso.  A noção de 
sujeito adotada por ele é a de sujeito social, 
na qual o sujeito é um ser descentrado, que 
interage social e verbalmente levando em 
consideração o papel do interlocutor no 
momento da enunciação. Para Bakhtin, o 
indivíduo embora esteja influenciado pelas 
requisições sociais e pelas demandas dis-
cursivas é capaz de se opor a elas, ou seja, 
um sujeito enquanto ser social, histórico e 
ideológico. Concordamos com Bakhtin e por 
esse motivo suas noções de discurso e sujeito 
serão adotadas durante a análise. 

Terminada essa breve retomada de 
algumas noções teóricas, partiremos para a 
análise dos discursos, nos quais pretendemos 
investigar a presença de outros dizeres nes-
ses discursos e quais os efeitos de sentidos 
produzidos por eles.

Discursos de professores
Ao serem questionados sobre a fre-

quência e as finalidades da utilização do 
computador ou da internet, obtivemos os 
mais diversos enunciados que em vezes se 
diferem e em outras se encontram.

P1:Sempre. Para pesquisas mais 
amplas, pois a internet traz dife-
renciadas informações e a leitura 
é mais rápida do que ler um livro.
P2:Com frequência; para leituras 
de praxe e pesquisas.
P3:Constantemente, para pesqui-
sar assuntos em contextos diver-
sos, imagens para ilustrar temas 
diferentes...
P4:Diariamente. Primeiramente 
para enviar/responder a alguns 
e-mails e comentários. Também 
para manter-me informada e tam-
bém pesquisar alguns textos, ví-
deos, músicas e imagens na inter-
net que preciso para trabalhar em 
sala de aula.

De acordo com os enunciados acima 
estes sujeitos fazem uso da internet e/ou 
do computador diariamente ou sempre que 
necessário, pois no mínimo reconhecem a 
importância e eficácia que esses instrumen-
tos possuem no hodierno contexto histórico 
e social. Dentre os objetivos da utilização 
temos a busca de informações para suprir 
necessidades pessoais, assim como para 

procurar e selecionar materiais e conteúdos 
para ser utilizados na sala de aula. 

 É comprovado por seus discursos 
que estes sujeitos-professores usufruem das 
tecnologias da informação e da comunicação 
para complementar o repertório de conhe-
cimentos que poderão ser utilizados na sua 
prática pedagógica. A seguir veremos o que 
eles disseram em resposta à pergunta a qual 
questionava a existência facilidades ou van-
tagens com a utilização de computadores na 
sala de aula. Nos discursos notamos que há 
professores que são otimistas, assim como 
há aquele que é pessimista em relação à 
introdução dessa tecnologia na sala de aula.

P3: Ótimo para trabalhar produ-
ção textual e leitura de imagens. 
P4: O texto visual é mais atrativo 
e também está muito presente em 
nossa sociedade. Além de poder 
trabalhar com algo que circula e/
ou circulou na rede, tornando o 
ensino/aprendizagem da língua 
algo mais vivo e dinâmico. Além 
disso, o texto pode ser constituído 
apenas por imagem e trazer o sen-
tido completo ao texto. Pode ainda 
dialogar com a linguagem verbal, 
enfim, diferentes formas de com-
posição e abordagem da qual o lei-
tor também é responsável por essa 
leitura. 

É aparente que a visualidade, a imagéti-
ca estão nas raízes das vantagens apontadas 
pelos professores P3 e P4, visto que a leitura 
de imagens faz parte da vida de alunos e 
professores, uma vez que são bombardea-
dos diariamente com infinitas mensagens 
gráficas: outdoors, cartazes, propagandas de 
TV, placas e outras, dessa maneira, se esses 
textos levados para o contexto de ensino 
pode produzir discussões produtivas para a 
aprendizagem do alunado. Pelo discurso do 
professor P4 podemos inferir que quando os 
textos visuais são levados para a sala de aula 
cria-se uma possibilidade de apresentar uma 
concepção de leitura mais ampla, já que o 
texto deixa de ser tratado apenas como pro-
duto escrito e passa a ser uma unidade gera-
dora de sentidos, além de que o próprio leitor 
ganha uma nova abordagem quando adquire 
o papel ativo durante o processo de leitura. 
O uso de computadores no âmbito escolar 
também proporciona uma dinamicidade às 
aulas, este fato dá origem a outra vantagem, 
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apontada pelo professor P2, a possibilidade 
de chamar a atenção dos alunos. 

P2: As vantagens são muitas; as fi-
nalidades de prender à atenção do 
educando.

É comum ouvir de professores a 
reclamação de que seus alunos estão dis-
persos, desatentos, desconcentrados ou até 
mesmo desestimulados, por esses motivos 
os docentes buscam sempre modificar seus 
procedimentos metodológicos de ensino e os 
recursos didáticos utilizados. De acordo com 
seu enunciado o docente P2 acredita que 
com a introdução dos recursos tecnológicos 
pode estimular seus alunos, fazendo-os se 
interessar mais pelo conteúdo que está sendo 
ensinado.

Como falamos anteriormente existem 
discursos que enxergam muitas vantagens e 
facilidades oriundas da utilização do compu-
tador na sala de aula, da mesma forma que 
existem os que não veem nenhuma facilidade 
nessa utilização. É o que constatamos no 
discurso de P1.

P1: Sinceramente não vejo facili-
dade do uso de computadores na 
escola pública, pois a maioria dos 
alunos utilizam para outras coi-
sas...

A descrença em vantagens se dá pelo 
fato de que esse professor acredita que os 
alunos não farão o uso adequado para o com-
putador durante a aula, temos dessa forma 
justamente o contrário do que discurso de 
P2 o qual espera atrair a atenção dos alunos 
com o emprego das tecnologias no ensino. 
A dispersão e queda no rendimento escolar 
causada pelo uso do computador para fins 
não didáticos justificam a posição tomada 
por esse professor, contudo esse dizer está 
presente nos discursos dos sujeitos-alunos, 
como veremos mais adiante quando retor-
narmos a essa questão.

Pensando também nos pontos negati-
vos, perguntamos aos professores se existiam 
desvantagens e/ou dificuldades resultantes 
da presença dos computadores na sala de 
aula, observemos as respostas.

P2: Não percebi as desvantagens.

Nesse enunciado notamos uma visão 
otimista, uma vez que este professor crer 
apenas nos benefícios que esse utensílio 
pode trazer no que diz respeito aos processos 

de ensino e aprendizagem, esse discurso re-
flete outros dizeres nos quais as tecnologias 
da informação e da comunicação tomam 
uma posição de agente transformador capaz 
de potencializar o aprendizado escolar. Em 
contrapartida, encontramos discursos que 
apontam apenas as desvantagens como ve-
mos a seguir:

P1: O aluno na maioria das vezes, 
não utiliza o computador como 
prática de estudo.

Este professor continua sustentando a 
ideia de que o alunado não corresponde às 
expectativas de uma utilização dos recursos 
do computador para fins educacionais, por 
isso não acredita em vantagens e aponta que 
a principal dificuldade é fazer com que os 
discentes empreguem essa tecnologia como 
ferramenta de ampliação de conhecimentos.

Defendendo uma ideia oposta, temos a 
opinião na qual as desvantagens são nulas 
desde que o professor estabeleça as metas 
para a utilização desse recurso.

P3: Se o professor estiver esclare-
cidos os objetivos para usar o com-
put. na sala de aula, creio que não 
há desvantagens.

O planejamento como base para o su-
cesso na execução de atividades pedagógicas 
que contam com a utilização do computador 
está presente de forma implícita nesse enun-
ciado, tendo em vista que ao se deixar claro 
quais são os objetivos do uso dessa ferra-
menta, o professor mostra que o simples fato 
de usar por qualquer motivo e a qualquer 
hora tal instrumento não representa um 
ganho significativo para a aprendizagem de 
seus estudantes, por isso é necessário saber 
quando, porque e como utilizá-lo.

Prosseguindo com os apontamentos 
acerca das dificuldades e desvantagens que 
possam surgir, deparamo-nos com outros 
problemas que são originados por falta de 
infraestrutura ou pela má qualidade do dis-
positivo.

P4: No projeto UCA encontramos 
muitas dificuldades devido a inter-
net lenta, a tomada que não tem 
em quantidade suficiente em sala 
de aula, além da própria máquina 
(pequena demais, quase não tem 
memória, sistema Linux) que não 
dá conta dos recursos que já dispo-
mos.
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Como visto no dizer de P4 o impedimen-
to principal para o desenvolvimento de ações 
didáticas com a utilização desse recurso se 
dá pelo fator estrutural, sendo que a sala 
de aula não está preparada para suportar o 
funcionamento de tantos equipamentos, a 
internet não colabora por causa de sua baixa 
velocidade, e o próprio aparelho não possui 
as configurações necessárias. A questão es-
trutural será mais bem discutida a seguir, já 
que perguntamos aos professores se a escola 
possuía infraestrutura adequada ou recursos 
humanos para lidar com tal dispositivo. Pois 
vamos às respostas.

P1: Sim.
P3: Não, a rede elétrica não supor-
ta quando liga vários computado-
res, nessa escola há “floresta digi-
tal” que muitas vezes está lenta ou 
não está disponível.
P2: Não! Infraestrutura não tem 
para suprir a necessidade.
P4: A escola foi presenteada com 
o Projeto UCA. Foi enviada uma 
equipe para ajudar na formação 
dos professores. Porém, a escola 
não tem estrutura física para dar 
conta dessa demanda: internet 
lenta, demanda de tomada, pro-
blemas nos equipamentos e até 
mesmo uma melhor formação por 
parte do projeto UCA, de maneira 
que pudesse direcionar mais para 
as necessidades específicas de cada 
área. 

Como se vê, a maioria dos enunciados 
revela que a escola não tem condições 
estruturais para atender um projeto como 
esse. Exceto P1 que afirma a existência de 
infraestrutura e pessoal responsável por 
esses equipamentos, contudo ele não nos 
explicita como são essas condições e quais 
recursos sua escola é dotada. Algo similar 
ocorre no enunciado de P2 que diz não haver 
infraestrutura para suprir a necessidade da 
escola, contudo silencia quais elementos 
são precários, que patrimônio ou quais 
elementos estruturais não há na instituição 
de ensino. Possivelmente, os problemas 
estruturais enfrentados por P2 sejam os 
mesmo que os de P3 e P4, os quais declaram 
as inadequações na infraestrutura da escola. 
A internet, ou melhor, sua falta e baixa ve-
locidade, é um dos empecilhos encontrados 
por esses professores, pois certamente as 
atividades elaboradas por eles requeriam a 

conexão com a internet para ser executadas. 
A configuração do computador dificulta o 
trabalho, porque o sistema operacional é 
diferente do que muitos costumam utilizar e 
com isso vêm os problemas (lentidão, trava-
mento de sistema) em operar o equipamento, 
que devido aos seus componentes internos 
(processador lento, pouca memória RAM 
disponível, entre outros) transforma o tra-
balho pedagógico com esses dispositivos em 
uma tarefa árdua. O próprio espaço da sala 
de aula não é apropriado para a utilização de 
tantas máquinas ao mesmo tempo, visto que, 
não contém tomadas suficientes para acionar 
os aparelhos ou ainda a própria rede elétrica 
não suporta a demanda de consumo energé-
tico. A formação para operar o computador 
no ensino de Língua Portuguesa foi uma 
das perguntas feitas para os professores, na 
sequência temos os enunciados referentes a 
esse questionamento.

P1: Não.
P3: Sim, existem cursos oferecidos 
pelo NTE, porém não tenho dispo-
nibilidade de horário.
P2: Possuo, mas ainda encontro al-
gumas dificuldades.
P4: Sim

Por meio dos enunciados podemos 
inferir que boa parte dos professores entre-
vistados possui capacitação para manusear o 
computador, P1 é o único que não teve for-
mação para isso. No discurso proferido por 
P3, nota-se que os órgãos públicos oferecem 
cursos para atualização, no entanto o profes-
sor não conta com disponibilidade de horário 
para realizá-lo, tendo em vista que o trabalho 
docente exige muito do tempo do professor 
para preparar aulas, selecionar materiais, 
corrigir trabalhos e provas, participar de re-
uniões, palestras e capacitações obrigatórias, 
além de que há professores trabalhando em 
turnos diferentes em escolas diferentes o que 
resulta em multiplicação do trabalho.

Questionamos ainda quais as TICs são 
utilizadas nas aulas e com que frequência são 
utilizadas.

P1: Data-show com pouca frequên-
cia ele é utilizado.
P2:Data-show, quadro, pincel e tex-
tos expositivos.
P3:Data-show sempre que a escola 
disponibiliza, porque tem apenas 
01(um) para onze turmas.
P4: Os mais utilizados são os slides e 
vídeos. Utilizo-os semanalmente.
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O data-show é o recurso utilizado pela 
maioria desses professores, utilizado sempre 
que possível, os motivos pela preferência do 
data-show é justificada pela importância que 
esse grupo de professores dá a representação 
gráfica, que já foi discutida anteriormente. 
A raridade de utilização se deve ao fato da 
excessiva demanda de requisição desse 
aparelho combinada com a escassez do apa-
relho, já que há muitas turmas para atender 
e muitas vezes apenas um projetor.

O trabalho de pesquisa é uma forma de 
acrescentar ao repertório de conhecimento 
conteúdos que não puderam ser ensinados 
durante a aula. Para isso o professor utiliza 
esse método para estimular seus alunos a 
procurar saber mais, na hora de pesquisar 
os alunos lançam mão de diversos recursos 
tais como: livros, enciclopédias, dicionários 
e a principalmente internet. Por isso, ques-
tionamos se a pesquisa na internet realizada 
pelos alunos era satisfatória. Obtivemos as 
seguintes respostas:

P1: Não
P2:Sim
P4: Alguns sim. Outros optam por 
utilizar a internet como “cola”.
P3:Sim, se forem bem orientados

Existe certa divergência entre quem 
acredita que o educando executa a tarefa 
de pesquisa com proficiência, de um lado 
temos P1 que diz que não (porém silencia o 
porquê), de outro temos P2 e P3 que dizem 
que sim, e temos também P4 que fala que 
alguns sim outros não. Como explica P4, o 
problema está quando os alunos apenas uti-
lizam a internet como “cola”, pois eles sim-
plesmente navegam na internet para buscar 
determinado assunto, selecionam o texto e 
copiam para um editor de texto, imprimem e 
entregam para o professor, muitas vezes nem 
leem o que entregaram. De acordo com P3, a 
orientação adequada antes da pesquisa é que 
define se a atividade logrará ou não êxito. 
Assim, o nosso próximo questionamento 
refere-se a qual orientação dada aos alunos 
para a pesquisa dos conteúdos na internet.

P1: Que há sites que não trazem in-
formações verdadeiras, é preciso 
colocar a fonte do qual a informa-
ção foi retirada, etc.
P2: Não fiquem em redes sociais 
e não vejam saites pornográficos. 
Vejam que as informações são ade-
quadas e extenças.

P3:Antes de apresentar para os 
alunos faço o percurso da pesqui-
sa, página por página e digo para 
eles cada passo que devem percor-
rer e como proceder após a pesqui-
sa: fazer leitura grifar frases prin-
cipais etc.
P4: Verifiquem os sites confiáveis 
e principalmente se estes possuem 
algum respaldo no âmbito acadê-
mico: Estão ligados a alguma Uni-
versidade, grupo de pesquisa, re-
vista eletrônica, escrito por quem, 
etc. 

O número de informações disponíveis 
na rede mundial de computadores é imenso, 
contudo conforme o dizer de P1 há na inter-
net sites que não possuem dados legítimos e 
por isso avisa aos alunos para tomar cuidado 
com as informações veiculadas por eles. 
Nota-se também a preocupação em informar 
a fonte da pesquisa. O professor P2 também 
alerta sobre a veracidade dos conteúdos 
como também para o acesso de sites porno-
gráficos e de rede sociais. O docente P3 opta 
por mostrar todos os procedimentos para a 
pesquisa, além de apresentar estratégias de 
leitura para o conteúdo pesquisado. Embora 
P1 e P2 afirmem que existem páginas da 
internet que difundem conteúdos de origem 
duvidosa, eles não revelam quais os critérios 
para acreditar que são sites confiáveis. Não é 
o caso de P4, o qual expressa que os alunos 
devem procurar em sítios eletrônicos que 
estejam ligados a instituições acadêmicas, ou 
outro órgão reconhecido pela seriedade de 
seu trabalho.

Discursos dos alunos
Foi perguntado aos alunos com que 

frequência e para quê eles utilizavam o com-
putador ou a internet. Uma grande maioria 
dos alunos respondeu que fazem valer-se 
desses instrumentos diariamente ou quase 
todos os dias, para realizar pesquisas dos 
trabalhos escolares ou para acessar redes so-
ciais. Tomemos como exemplos os seguintes 
discursos.

A22: Todos os dias, pesquisas Es-
colares, Redes Sociais etc.
A22: Sempre para fazer trabalhos, 
pesquisas e conversa com amigos.
A8: quase todos os dias, eu utilizo 
para pesquisar trabalhos e Redes 
sociais.
A25:Diariamente, pois necessito 



28

dele para compri minhas obriga-
ções no trabalho.

De acordo com esses discursos percebe-
mos a maneira que a internet ou o compu-
tador estão presente na vida desses sujeitos, 
sendo que seja na esfera pessoal (redes so-
ciais), acadêmica (pesquisa de trabalhos) ou 
profissional (obrigações do trabalho) essas 
tecnologias se fazem presentes e assumem 
um papel de extrema importância para a 
execução das tarefas desses campos de ativi-
dades humanas.

 A falta de oportunidade e recursos 
financeiros não permite o acesso a esses 
dispositivos, embora não queiram ou não 
possam utilizar tais tecnologias eles afirmam 
que quando é necessário fazer trabalhos da 
escola procuram utilizá-las. Há também 
aquele que restringe o uso somente a pesqui-
sa de trabalhos escolares.

A11: Não gosto muito da internet 
porque ela já me causou muitos 
problemas, mas uso quando preci-
so fazer algum trabalho ou infor-
mação.
A12: Muito raro só pra fazer tra-
balho
A15: A escola possui computadores 
mas não tenho acesso a eles pelo 
protocolo, mas quando estou na 
internet em algum lugar, pesquiso 
notícias do cotidiano.
A27:Não utilizam muito, porque 
não tenho.

Como vemos em A27 muitas vezes os 
alunos por não possuírem poder aquisitivo 
suficiente para ter um computador em casa 
ficam privados de sua utilização, por esse 
motivo a escola deveria oferecer esses recur-
sos para que seus alunos possam servir-se de 
tal tecnologia. Contudo como observamos em 
A15, a escola conta os esses equipamentos, 
mas como vemos “o protocolo” restringe e 
não permite seu uso, não tendo escolha esses 
alunos se refugiam em outros locais como 
lan-houses ou órgãos públicos que oferecem 
acesso gratuito à internet.

Quando foram questionados sobre 
quais vantagens e/ou facilidades advindas do 
emprego das TICs na sala de aula, os alunos 
apontaram vários pontos interessantes, veja-
mos quais são.

A19: Podemos esta fazendo pesqui-
sas, e acompanhando as explica-

ções dos professores.
A22: Seriam aulas mais dinâmi-
cas, ensino melhor, trabalhos mais 
organizados.
A5: Aumenta o interesse do aluno, 
e é bem mais prático e rápido.
A27: Facilita na hora de fazer tra-
balhos de aula e evita carregar 
muitos livros.

Nesses discursos é notável que os alu-
nos acreditam nos benefícios trazidos pelas 
tecnologias da informação e da comunicação, 
uma vez que as TICs podem colaborar para 
o aprendizado, pois enquanto o professor 
expõe o conteúdo o discente pode procurar 
informações adicionais na internet ou tirar 
suas dúvidas. Outro aspecto levantado pelo 
aluno é o aumento no interesse e possibili-
dade de tornar a aula mais dinâmica, esse 
discurso também é encontrado nos discursos 
dos professores como foi visto anterior-
mente. O aluno A22 acredita que a inserção 
dessas tecnologias pode ocasionar um ensino 
de melhor qualidade, esse dizer faz parte de 
outros dizeres tais como de professores e 
alguns estudiosos da educação. Outro fator 
importante é a facilidade em deslocar os 
textos, pois eles não terão mais que locomo-
ver-se carregando uma materialidade física 
como é o caso dos livros, os alunos podem 
simplesmente levar inúmeros textos e livros 
e um único aparelho.

Na maioria dos enunciados, referentes 
ao questionamento sobre as desvantagens 
ou dificuldades provenientes da utilização do 
computador ou outro recurso tecnológico na 
sala de aula, percebemos a queixa relaciona-
da ao uso inadequado desses recursos. A uti-
lização não direcionada para o aprendizado 
ou o uso em momentos inoportunos resulta 
em desvio de atenção, falta de concentração 
e ainda pode atrapalhar os demais alunos. 
O maior empecilho apontado pelos alunos 
é o acesso às redes sociais durante a aula. 
Vejamos alguns enunciados que ilustram o 
que foi dito.

A19: Sim, pois o aluno pode acabar 
desconcentrando-se com vídeos e jo-
gos.
A15: A única desvantagem que 
existe, é o fato dos alunos utiliza-
rem o computador na hora errada, 
desviando sua atenção no decorrer 
da aula.
A4:Sim porque invês de estudarem 
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e fazerem os trabalhos os alunos fi-
cam na redes sociais.
A20: Sim. Porque muitos alunos 
utilizam redes sociais dentro da 
sala, o que dificultará seu apren-
dizado.  

Perguntamos se a escola possuía 
infraestrutura ou pessoal qualificado para 
realização de atividades com as tecnologias 
da informação e comunicação, em grande 
maioria os alunos responderam que a ins-
tituição escolar não conta com estrutura e 
tampouco recursos humanos.

A19: Não, não recebemos os ne-
tbooks este ano porque os alunos 
do ano passado ao devolveram to-
dos e alguns foram perdidos.
A23: Não. Pois este ano naõ ga-
nhamos o netbook que são ofereci-
dos pelo governo.
A18: Não é adequada para o uso de 
computadores e outros aparelhos. 
Eles não deixam a gente usar.

Por meio dos discursos dos alunos, 
percebemos o quanto eles ressentem a falta 
do computador, pois segundo suas falas os 
netbooks não foram entregues no ano de 
2012 porque no ano anterior os alunos foram 
contemplados com o projeto UCA, contudo 
muitos computadores foram extraviados, 
furtados e não foram devolvidos, por esse 
motivo não há aparelhos suficientes para 
atender todos os alunos do 3º ano.

Como vimos em discursos anteriores, 
os alunos realizam pesquisas escolares na in-
ternet com frequência. Indagamos a respeito 
da orientação dada pelo professor quando 
pede que eles realizem busca de conteúdo na 
internet. Obtivemos as seguintes respostas:

A1: Para procurar sites confiáveis...
A11: Verificar se os dados apresen-
tados são verdadeiros, por que na 
internet tem muita coisa errada.

Em primeiro lugar, não temos a confia-
bilidade das informações vinculadas na in-
ternet, pois como vimos tanto nos discursos 
dos alunos quanto dos professores há dúvi-
das sobre a veracidade daquilo que é dispo-
nibilizado nos sites. Além da recomendação 
de verificar em qual site pesquisar os alunos 
revelam que o decente os orienta a não fazer 
o popularmente conhecido “Ctrl+C, Ctrl+V” 

A22: Tomar cuidado que nem tudo 
que ta lá é verdade e que você tem 
que ler e não colar.

A15: A orientação dada é que: 
nunca devemos copiar e colar o 
conteúdo pesquisado da internet, e 
sim ler entender e só assim trans-
crever.

É habitual ouvir professores reclama-
rem que seus alunos realizem simples cópias, 
muitas vezes os alunos acabam por não pes-
quisar o conteúdo proposto pelo professor, 
não leem o que pesquisam, e não fazem as 
devidas referências. Por esse motivo é crucial 
a assistência do professor para que seus alu-
nos realizem a pesquisa satisfatoriamente, 
devem-se apresentar sites que disseminem 
informações de órgãos acadêmicos, direcio-
nar e delimitar adequadamente o conteúdo 
e ensinar a fazer as referências das fontes 
utilizadas. A falta dessa orientação pode oca-
sionar os problemas citados, e justamente a 
ausência dessa está presente no discurso de 
alguns alunos.

A10: Nenhuma.
A18: Orientação que os professore 
dão só o conteúdo pra aluno pesqui-
sar só.
A2: Os professor não dão nenhuma 
orientação ao não ser o site.

Segundo esses alunos o professor 
não faz nenhuma recomendação, ou então 
apenas fornecem o site ou o conteúdo a ser 
pesquisado. Nesse caso os discentes reque-
rem o auxílio do professor, porquanto sem o 
qual estão fadados a realizar um trabalho de 
pouca relevância para sua formação escolar.

Reflexões sobre o ensino de Língua 
Portuguesa com o auxílio das TICs

O ensino de Língua portuguesa deve 
estar pautado em concepções de linguagem 
e texto mais amplas, em que os recursos lin-
guísticos não se restrinjam somente a estru-
tura gramatical e o texto não seja visto como 
um objeto estático, vinculado somente à mo-
dalidade escrita padrão. Com o aparecimento 
das novas tecnologias surgem também novas 
formas de interagir, logo novas formas de se 
expressar, pensar e agir se originam e com 
elas meios inovadores de receber e produzir 
textos. Assim, se o ensino adota uma nova 
abordagem de texto e linguagem, ele estará 
conectado às mudanças que vêm ocorrendo 
no mundo atual, pois o texto presente nas 
novas tecnologias reflete a constante mu-
dança nas manifestações da linguagem, com 
efeito, o ensino não deve fundamentar-se em 
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conceitos e noções antiquadas, se a realidade 
concreta mostra justamente o contrário.

Como sabemos os processos de leitura 
e escrita, fica em grande parte das vezes a 
cargo da disciplina de Língua Portuguesa, 
por esse motivo nela deve-se aprender a lidar 
com os mais variados gêneros e tipos de tex-
tos. Conforme os PCNs, as TICs reinventam e 
veiculam os mais variados gêneros textuais e 
como elas estão extremamente ligadas ao dia
-a-dia de grande parte dos alunos, é normal 
o aluno ter mais contato com as tecnologias 
da informação fora da escola e, por isso, é 
necessário que a escola ensine como ler, cri-
ticamente e racionalmente, o que é difundido 
por meio delas. 

Como vimos nos discursos dos professo-
res os recursos tecnológicos são convenientes 
para a apresentação de imagens, portanto 
adota-se uma noção de texto mais abran-
gente, prioriza-se a produção de sentidos e 
a interação entre os interlocutores. Sobre a 
constituição do texto é possível, com o auxílio 
de recursos tecnológicos, ensinar conteúdos 
como coerência e coesão em textos verbais 
ou não verbais, quadros, desenhos, músicas, 
ajudam a desvincular certas ideias. Pode-
se trabalhar, por exemplo, a coerência em 
charges, músicas, vídeos ou ainda trabalhar a 
ideia de coesão em ambiente de hiperlinks. O 
hiperlink é bastante produtivo para ensinar 
processos de coesão porque permite elevar 
a coesão textual para outro patamar, pois os 
elementos coesivos não serão somente recur-
sos linguísticos, mas também o próprio leitor 
que de acordo com sua preferência definirá a 
ligação entre as informações apresentadas. A 
hipertextualidade, propiciada pela inserção 
de hiperlinks, possibilita maior intertextua-
lidade o que resulta na apreensão de várias 
informações, em que o leitor percorre por vá-
rios textos, escolhendo e definindo a ordem 
de leitura dos conteúdos mais relevantes. 

Outra questão interessante detectada 
é a reclamação sobre as redes sociais que 
esteve presente em inúmeros discursos de 
professores e alunos. Conforme seus discur-
sos grande parte dos alunos acessam quase 
que diariamente a internet, e navegam prin-
cipalmente nas redes sociais. Seria conve-
niente o professor aproveitar esse interesse 
e redirecionar para os processos de ensino e 
aprendizagem, de forma que os alunos pu-
dessem participar de discussões, tecessem 
comentários, discutissem notícias ou artigos 

publicados na internet. Desse modo, o edu-
cador pode criar uma página pessoal na rede 
para a interação com seus alunos, para que o 
contato com estes não se prenda somente ao 
espaço escolar da sala de aula, mas também 
por meio de redes sociais como o e-mail, os 
blogs, por exemplo. Esse instrumento de co-
municação criado e utilizado pelo professor 
e seus alunos servirá como espaço virtual 
de discussão e disseminação de referências 
bibliográficas para cada conteúdo de ensino 
e para cada aluno. Essa é uma das propostas 
estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio.

Como vimos pode-se trabalhar com 
uma infinidade de conteúdos, várias ativida-
des para empregar os aparatos tecnológicos 
no ensino de Língua Portuguesa. Para isso o 
professor deve ter em mente que estes dispo-
sitivos são apenas novos recursos didáticos 
assim como o livro didático, o giz, o quadro, 
esses aparelhos não substituem o trabalho do 
docente que ainda possui um papel de gran-
de importância, o êxito do trabalho com as 
TICs depende da criatividade do professor, 
do planejamento adequado das atividades, 
da participação dos alunos e das condições 
físicas e financeiras da escola. Assim concor-
damos com Ângela Correira quando diz que 
“Em vista disso, temos que mais importante 
que os meios (a tecnologia), é a práxis do 
educador com os educandos - e vice-versa 
-,que cria signicado emancipador e não a 
tecnologia por si mesma”. (DIAS,2008,p.9).  

Considerações finais
Há um longo caminho a se percorrer 

para uma boa integração entre a tecnologia e 
a educação, já que atualmente existem vários 
empecilhos para o emprego produtivo das 
tecnologias da comunicação e informação no 
ensino escolar. Como notamos nos discursos 
dos alunos e professores a utilização não 
apropriada desses recursos não acrescenta 
nada para a formação dos discentes, logo é 
imprescindível a orientação e acompanha-
mento do professor em tarefas que envolvam 
essas tecnologias.

Notamos também que outro problema 
a ser enfrentado é a escassez de recursos 
financeiros, materiais e estruturais que sub-
sidiem a realização de práticas pedagógicas 
assistidas pelos recursos tecnológicos, esses 
problemas não se restringem somente ao uso 
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das TICs na escola, uma vez que grande da 
parte das escolas encontram-se em situações 
extremamente precárias, falta material di-
dático, falta condições físicas e custeios para 
realização de projetos pedagógicos. Há a ne-
cessidade de orientar e capacitar melhor os 
professores para executar ações educativas 
com o auxílio dos recursos tecnológicos.

Contudo como vimos nos discursos dos 
professores, o compromisso com a educação, 
a dedicação e criatividade podem superar es-
ses obstáculos existentes. Eles procuram na 
medida do possível transformar seu fazer pe-
dagógico, almejando assim inovar, melhorar 
e alcançar bons resultados de aprendizagem 
com o emprego das tecnologias da informa-
ção e comunicação, mesmo que as condições 
da escola não ofereçam oportunidades para 
utilizar constantemente esses dispositivos.
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Ser indígena pesquisador na Universidade hoje: a experiência 
do PET indígena da UFAC
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Introdução
O Programa de Educação Tutorial para 

Comunidades Indígenas da Universidade Fe-
deral do Acre (PET indígena) faz parte de um 
projeto do Ministério da Educação do Brasil 
(MEC) de incentivo a formação e afirmação 
de estudantes indígenas nas universidades. 
O programa de Educação Tutorial foi ofi-
cialmente instituído pela Lei 11.180/2005 e 
regulamentado pela portaria n° 976/2010. 
Ele funciona desde dezembro de 2010 com 
atividades de pesquisa na área de etnologia, 
palestras com o tema “desfazendo preconcei-
tos” em vários estabelecimentos de ensino 
e atividades complementares como cursos 
relativos à questão indígena.  Os alunos, que 
recebem bolsa do MEC, cursam História, 
Geografia, Ciências Biológicas e Engenharia 
Florestal na Universidade Federal do Acre - 
UFAC, dentre os quais temos um grupo pre-
dominantemente de indígenas manchineri 
(povo de lingual aruak, localizado no Brasil 
(Estado do Acre), Peru e Bolívia) e todos os 
estudantes são moradores da cidade de Rio 
Branco.

Temos como objetivo para este trabalho 
mostrar as questões que perpassam o cotidia-
no de trabalho de um grupo de acadêmicos 
indígenas, neste caso, do Pet Comunidades 
Indígenas – UFAC campus Rio Branco, 
principalmente focando os desafios que en-
frentamos na realização de pesquisas. Como 
conciliar ser pesquisador e ser indígena? 
Como trazer nossos saberes indígenas para 
dentro da academia?

Ser nativo/pesquisador em uma 
universidade

Desde o início da graduação todo e 
qualquer acadêmico se depara com o embate 
do conhecimento adquirido no decorrer de 
sua vida escolar e do conhecimento cien-
tifico ao qual irá prevalecer até o termino 
de sua graduação. Não é diferente com o 
estudante indígena. Com início do grupo PET 
Comunidades indígenas – UFAC campus Rio 

Branco, os bolsistas perceberam a oportuni-
dade de expor seus conhecimentos. Ao entrar 
neste grupo os integrantes se depararam com 
a seguinte questão: sou nativo, pesquisador, 
nativo/pesquisador. Como lidar com esta 
questão ambígua de realizar uma pesquisa 
relacionada a temática indígena sendo um 
membro do grupo estudado, um indígena ? 
Como se relacionar com todas as questões 
que surgem diante da recente chegada dos 
indígenas às universidades em geral e aos da 
UFAC de Rio Branco mais especificamente?

Pensamos que refletir sobre esta nossa 
posição é fundamental para a realização de 
um bom trabalho de pesquisa e também para 
que conheçamos melhor o espaço que esta-
mos ocupando hoje na sociedade brasileira. 
É muito importante um trabalho acadêmico 
deste porte, pelo fato de que muitos são os 
pesquisadores não indígenas que trabalham 
com a temática, porém ao contrario destes 
pesquisadores, nós somos o objeto de 
pesquisa que refletirá estas experiências 
através de nossas pesquisas. Somos os pes-
quisadores e o “objeto” também. Então como 
e quando fazer esta distinção (ou não fazê 
- lá)? Mais especificamente: como elaborar 
textos científicos abordando nossas expe-
riências, vivências, preconceitos sofridos, 
barreiras, etc?

Para inicio das atividades o grupo 
estabeleceu um cronograma de leituras, 
disciplinas, minicursos, debates, palestras, 
questões que envolvem diretamente a etno-
logia indígena. A fim de perceber o que se 
tem na literatura sobre a cultura indígena, 
o que se tem de atual no mundo sobre a 
temática indígena. Este cronograma teve 
como objetivo estabelecer um alicerce para 
o inicio da pesquisa de cada estudante. E 
desde o começo de pesquisa surge à seguinte 
dúvida: como é ser pesquisador indígena na 
universidade hoje?  Como será a aceitação de 
nossos trabalhos acadêmicos para o público 
universitário e para a sociedade em geral? 
Podemos ousar ser acadêmicos diferentes? 
Qual o espaço para nossos conhecimentos e 
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modos de vida próprios?
Desde o início o grupo lida com as 

questões acadêmicas acerca do tema povos 
indígenas, para aprimorar mais o que já pos-
sui de conhecimentos e vivencias familiares

Para isto foi necessário um embarque 
dentro da literatura tendo como exemplos, 
Eduardo Viveiros de Castro, José Bessa 
Freire, Celia Gouvêa, Peter Gow dentre ou-
tros autores. Leituras que possibilitam um 
aparato científico e embasamento teórico 
para nossas explanações e nossas pesquisas. 
O que denota que não é somente necessário 
nossas questões internas para iniciar uma 
pesquisa, mas é necessário saber o que se 
tem de trabalhos na área acadêmica para 
abordar de forma consistente nossos saberes 
indígenas.

Comecemos a analisar as experiências 
de cada integrante do grupo para que tenha-
mos idéia dos fatos concretos acontecidos 
entre pesquisadores indígenas iniciantes.

 O bolsista Wendel Ricardo estudante 
do curso de História bacharelado, para sua 
pesquisa buscou dentro de sua vivencia 
familiar a questão do movimento indígena 
relacionado à política. Como separar a 
questão familiar com luta do movimento in-
dígena no Acre? Ressaltando que dentro do 
grupo Manchineri temos a relação do apoio 
familiar, a importância dentro do grupo é a 
família, e que temos uma história de lutas 
desde as correrias que faz com que se tenha 
um orgulho familiar. Vendo pais, tios, primos 
participantes de um projeto familiar manchi-
neri de lutas. Como abordar estas questões 
tentando elaborar uma pesquisa dentro de 
um grupo ao qual pertencemos? Não esque-
cendo de que em determinados momentos 
somos indivíduos estudando e construindo 
nossas vidas, mas participantes de um pro-
jeto maior, um projeto de um grupo familiar 
étnico. No qual iremos buscar nossos direi-
tos individualmente, mas que contemplará o 
grupo étnico ao que pertencemos.  Por isso o 
estudante Wendel esboça questionamentos a 
cerca de como se procede a questão política 
étnica, sobre direitos conquistados, e um 
questionamento interno: Qual seu papel 
político dentro do coletivo?

Outro exemplo é a estudante Soleane que 
cursa História bacharelado, que buscou para 
sua pesquisa a questão dos mitos Manchineri, 
como contar os mitos familiares e analisá-los 
tendo os como uma herança familiar. Ainda 

como chegar para seu avô e pedir para ele 
contar um mito, que será contado para uma 
neta, mas para uma neta-pesquisadora que 
fará com este conhecimento algo diferente 
que uma neta apenas, mas também diferente 
de apenas uma pesquisadora. Se fosse outro 
pesquisador seria contado e analisado da 
mesma forma? Como fazer essa distinção 
para que seja elaborada uma pesquisa sobre 
mitos levando a particularidade do pesquisa-
dor/Manchineri?

O acadêmico também de História ba-
charelado Jefferson Saady que busca dentro 
de sua pesquisa mostrar a diferença dos ele-
mentos acerca da bebida alcoólica destilada 
e fermentada dentro de um grupo indígena 
Jaminawa (grupo étnico do tronco linguís-
tico Pano). Como trabalhar as questões de 
preconceitos que as pessoas possuem a cerca 
da relação da bebida alcoólica destilada e 
povos indígenas? Quando abordar em sua 
pesquisa a bebida do “branco” analisando um 
grupo étnico? Como explicar a diferenças das 
bebidas indígenas e o teor de fermentação e 
os seus elementos de sociabilidade dentro de 
uma comunidade indígena? Dentro destes 
questionamentos como agir dentro do con-
flito gerado pelo preconceito de que “índio é 
preguiçoso e bêbado” analisando os fatores 
que colocaram a bebida dentro das comuni-
dades indígenas pelos seringalista, coronéis 
e calcheiros. Ao tratar deste tema se tornar 
de certa forma imparcial.

E por fim, como trabalhar com o meu 
(Alana) objeto de pesquisa que me faz ter 
que ser duplamente ou triplamente reflexiva: 
sou indígena, sou pesquisadora e sou pes-
quisadora de indígenas pesquisadores. Para 
trabalhar com questionamentos dentro deste 
grupo que da mesma forma também são 
meus questionamentos, olhar para um grupo 
de acadêmicos indígenas transformando em 
dados de pesquisa. Meu objetivo é elaborar 
questionamentos e conclusões relacionados 
a ocasiões que passamos desde o inicio do 
grupo PET, que possivelmente poderão ser 
expandidas a muitas outras realidades de 
indígenas em universidade no Brasil, na 
América e já em várias universidades pelo 
mundo. 

Os estudantes e o padrão românti-
co de “índio”

Nesta pesquisa, primeiro informal e 
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depois formalizada, sobre os estudantes 
indígenas na Universidade Federal do Acre/ 
Campus Rio Branco um tema que nos saltou 
aos olhos desde o inicio diz respeito às expe-
riências que o grupo e os estudantes passam 
ao não ser enquadrar no modelo de “índio” 
romântico. Não moramos na floresta, mesmo 
que alguns de nós tenha passado parte da in-
fância em aldeia não andamos pelados, nem 
com colares e brincos de pena e miçanga e 
nem pintados a todo o momento. Desfazendo 
assim uma imagem fixada no imaginário das 
pessoas de pessoas puras e sem conflitos 
dentro da comunidade, esta imagem que 
denota para uns a mais linda harmonia e 
tranqüilidade e para outros o atraso para o 
desenvolvimento de uma sociedade contem-
porânea.

O espaço reservado aos indígenas no 
imaginário geral, e especificamente dos 
acadêmicos e quem sabe dos professores, é 
aquele relacionado à floresta, ao passado, 
às origens, à natureza. E não somos assim. 
Somos indígenas, temos nossa rede de pa-
rentesco muito forte, temos nossa história 
ligada às lutas políticas indígenas, somos 
descendentes dos povos originários da Amé-
rica. Não precisamos nos “fantasiar” de índio 
para agradar a uma visão sobre nós. Somos 
indígenas, vivemos na cidade cursamos a 
universidade e infelizmente temos que lidar 
diariamente com questionamentos contrá-
rios ao ir para aula ou dar uma palestra de 
calça jeans, tênis e mochila. Entrando neste 
assunto podemos fazer uma retrospectiva 
dentro do próprio grupo PET, que passou 
por um processo de esclarecimento sobre os 
preconceitos que passávamos e passamos, 
este processo de construção de uma iden-
tidade étnica sem um padrão romantizado 
foi de extrema importância para nós, desde 
nos auto-afirmar até ministrar uma palestra 
acerca de equívocos. Tenho como exemplo 
minha expressão: Quando estou com pessoas 
que moram na aldeia não sou considerada 
totalmente Manchineri, quando estou na 
cidade não sou considerada totalmente 
“índia” porque não sei falar Manchineri e 
não moro na aldeia, então quem sou eu? A 
expressão do Wendel: Os indígenas (não se 
colocando coletivamente). Este são uns dos 
exemplos de conflitos internos gerados pela 
falta de conhecimento, porque seriamos 
totalmente alguma coisa se na nossa vida 
não somos totalmente em coisa alguma, 

somos jovens, estudantes, indígenas, que 
vão a igreja ou não, que gostam de novela 
ou não. Porque a cobrança de sermos total-
mente indígenas? Para que este processo 
obtivesse êxito fizemos leituras relacionadas 
a cultura que é diferente de identidade, sobre 
aspectos relacionados a nossas atitudes e não 
somente a nosso estereotipo clássico: cabelos 
lisos, olhos um tanto puxados e pequenos, 
pele morena, etc. Textos e relatos sobre as 
mudanças/transformações que  a cultura 
sofre, seja ela branca, indígena ou negra. 
Sobre como alguém pode exigir de um povo 
de não fala a língua originaria por conta dos 
assassinatos e extermínios. 

Um dos objetivos de pesquisas e também 
de nossas palestras é justamente a necessi-
dade de ajudarmos a mostrar uma realidade 
contraria a esta visão romântica. O último 
senso do IBGE mostrou que já se aproxima 
da metade dos indígenas brasileiros a popu-
lação vive nas cidades - foram registrados 
896,9 mil indígenas, 36,2% em área urbana 
e 63,8% na área rural. Cada vez menos se 
sustenta a idéia única de indígenas originais 
e naturais.

Começamos um projeto audacioso creio 
eu, e para esse projeto elaboramos a partir de 
um texto de nossa orientadora Celia Gouvêa 
Collet A realidade indígena brasileira e 
para complementar este trabalho utilizamos 
o texto de José Bessa Freire sobre Os cinco 
equívocos sobre os povos indígenas, itens 
para uma palestra que levaríamos as escolas 
públicas, particulares, ao meio acadêmico, 
para a sociedade em geral. Nesta palestra le-
vamos equívocos acerca do chamado “índio”. 
Sobre os preconceitos mais acentuados que 
indígenas passam no decorrer de sua vida. E 
ao lidar com as palestras podemos perceber 
o quão é importante a disseminação destes 
preconceitos para que as pessoas que não tem 
conhecimento sobre os povos indígenas pos-
sam respeitar as diferenças que tem dentro 
de cada povo. Sobre a diferença da cultura e 
identidade dos povos indígenas, que também 
foi discutida dentro do PET a partir de vá-
rias leituras. E que possibilitou a nós como 
integrantes do grupo a aceitação e autoafir-
mação de uma identidade indígena dentro de 
uma cultura dinâmica que está em constante 
transformação, assim como qualquer cultu-
ra. Começamos a entender exemplos: o país 
do futebol Brasil mas este esporte não foi 
inventado em terras brasileiras, as palavras 
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estrangeiras que são inseridas ao nosso lin-
guajar, a tecnologia japonesa, importantes 
para a sociedade atual que não são de origem 
brasileira são bons exemplos de constante 
transformação cultural . Começamos então 
a perceber que poderíamos manter nossa 
identidade, mesmo que estivéssemos nos 
transformando culturalmente. Entendemos 
que cultura e identidade, embora andem 
juntas são distintas. E isso teve um efeito 
muito grande sobre os membros do grupo, 
que mesmo se identificando como indígenas, 
passaram a se sentir um indígena completo e 
não um meio-indígena pelo fato de não viver 
na aldeia e sim na cidade ou por ser univer-
sitário. Devido a todos os questionamentos 
a cerca de sermos ou não indígenas, de falar 
ou não nossa língua, de termos ou não traços 
biológicos, a partir deste trabalho dentro do 
grupo PET podemos mostrar para muitos 
indígenas urbanos que o que de fato nos faz 
pertencer a um grupo étnico não é somente 
um estereotipo.

Esta imagem romantizada de “índio” 
puro e da natureza nos possibilitou alguns 
questionamentos duros dentro de nossas 
palestras, o que remete lembrar que existe 
algo complexo, como é fazer uma apresenta-
ção que desfaz preconceitos contra os povos 
indígenas e ao mesmo tempo sermos alvo de 
comentários agressivos sobre os grupos que 
nós fazemos parte.

Ainda, nas palestras, como falei 
anteriormente, nos esperam com roupas 
tradicionais manchineri ou até mesmo sem 
muita roupa, e quando chegamos de jeans e 
camiseta e falando em português, a primeira 
pergunta é: “vocês são indígenas?, e depois 
muitas outras se seguem revelando a igno-
rância da sociedade em geral sobre os indí-
genas, mas também a urgência de trabalhos 
de informação:

“Mas vocês não são mais indíge-
nas, porque moram na cidade e se 
vestem como branco...”
“Índio mora na aldeia e fala sua 
língua”
“Mas como as índias se depilam”
“Os índios deveriam preservar a 
sua cultura”
“Agora eu sei que índio bebe coca-
cola” 
“Todo índio recebe dinheiro do go-
verno e não precisa trabalhar”

“Esses índios são todos vagabundos 

meu filho não vai chegar hoje porque aqueles 
índios fecharam a estrada sem motivo, tem é 
que bater em todos e mandar trabalhar”

Como nós podemos nos mostrar sendo 
indígenas atuais se no ensino fundamental 
o livro de História só mostra aquele nativo 
do primeiro contato dos colonizadores. E 
que ganhou este nome “índio” por acharem 
os colonizadores estar chegando às Índias 
Orientais.

Ao levar estas palestras pretendemos 
passar uma nova idéia acerca dos povos 
indígenas, levando informações concretas a 
atualizadas, para que ao levar essas novas 
informações todos venham questionar a si 
mesmo sobre a imagem estereotipada que 
fazem aos povos indígenas. E entender que o 
conceito geral de “índio” destrói a caracterís-
tica de cada povo, e ainda que é negado aos 
povos indígenas o direito de transformar suas 
culturas. Os brasileiros, em suas vestimentas 
de origem estrangeiras, com seus hábitos 
alimentares cada vez mais influenciados por 
outras culturas, e ainda construindo sua iden-
tidade sobre um esporte britânico, parecem 
nos legar a imutabilidade do aprisionamento 
à origem para que eles possam cada vez mais 
diferentes enquanto os indígenas seguram a 
sua âncora identitária.

A imagem de “índio” puro nós estamos 
desmitificado a cada palestra, mas é algo 
que sempre entra em embate com a imagem 
pré-estabelecida de “índio“ no decorrer da 
escolarização de cada individuo.

Mas para mostrar nosso trabalho peran-
te a sociedade temos que possuir um espaço 
maior que o do “Dia do Índio”, temos que ter 
um espaço dentro das escolas mostrando a 
todos os povos indígenas com as suas atua-
lidades. Como mostrar até mesmo dentro 
da sala de aula da universidade nosso saber 
indígena? Se nos é dado o um pequeno espa-
ço pela Lei 11.645/2008, mas não é tratado 
de forma concreta, só é dado o espaço para a 
saia de pena, o cocar, a pintura.

È preciso que dentro da sala da 
universidade o futuro médico venha estar 
ciente que os medicamentos vem da floresta 
e que muitas vezes os povos indígenas vem 
ajudando de forma esclarecida ou não a in-
dústria farmacêutica com seus ensinamentos 
da medicina tradicional. Dentro da sala da 
biologia o professor doutor venha falar aos 
seus alunos que para saber a família, gênero, 
espécie de cada animal, eles tiveram ajuda 
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de povos conhecedores da natureza, e saber 
valorizar isto. Dentro de uma licenciatura 
mostrar que não é necessário estar entre 
quatro paredes, sentados em cadeiras enfi-
leiradas para que se tenha um ambiente de 
aprendizado. Mas é para ter bem mais que 
esses exemplos, é preciso que a universidade 
dê abertura aos saberes indígenas hoje e 
o respeite como um conhecimento. “Teve 
um tempo que nós, para viver, precisamos 
nos calar. Hoje, nós para viver, precisamos 
falar”. (Pajé Luiz Caboclo – Índio Tremembé 
do Ceará)

Considerações Finais
Por fim, o motivo destas explanações a 

cerca dos questionamentos nativo, pesqui-
sador, nativo/pesquisador, é parte de um 
saber que está sendo construído todos os 
dias dentro deste grupo de acadêmicos indí-
genas na Universidade federal do Acre. Nos 
colocando dentro do âmbito acadêmico para 
construir um saber nosso indígena de ser, 
com um processo de autoafirmação levando 
em consideração o saber coletivo dentro de 
cada individuo, sabendo que sempre teremos 
questionamentos. Buscando contar nossas 
experiências para outros indígenas urbanos/
acadêmicos, sobre nossas perspectivas, nos-
sos desafios ao realizar uma pesquisa com 
esta temática, sobre os preconceitos que a 
sociedade atribui a povos étnicos, e demais 
dúvidas que surgirão.

Sendo esta pesquisa em primeiro infor-
mal e depois formal, trabalhando com relatos 
e observações dentro deste grupo com suas 
especificidades, e tratando de estudantes que 
possuem conflitos étnicos/acadêmico, lidan-
do com as imagens românticas produzidas 
por livros ou até mesmo no imaginário da 
sociedade ocidental.
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Introdução
O Quilombo de Jambuaçu que foi refe-

rência para a realização desta pesquisa, está 
localizado na Região Amazônica, ao norte do 
Pará, cujo rio principal é o Rio Jambuaçu, 
que com seus afluentes, tornou-se o caminho 
de fuga de escravos. 

Esse Quilombo dista 15 km do municí-
pio de Moju, onde nesse município “se esta-
beleceram os maiores engenhos, as maiores 
fazendas agrícolas [...], numerosa escravaria 
negra” (SALLES, 2004, p. 159). 

O Quilombo de Jambuaçu tem atual-
mente 15 comunidades tituladas, denomina-
das Santa Maria do Traquateua, Conceição 
do Mirindeua, Jacundaí, Santo Cristo, Ribei-
ra, São Manoel (Comunidade mais antiga), 
Santa Maria do Mirindeua, Vila Nova, Centro 
Ouro, São Bernardino, Nossa Senhora das 
Graças, Santa Luzia do Traquateua, Santana, 
São Sebastião e Santa Luzia do Bom Prazer 
do Poacê.

O acesso ao Quilombo está sinalizado 
por paisagens que retratam um cenário de 
matas, ramais, igarapés e pela rodovia prin-
cipal que circunda todo o Quilombo, chama-
da de Rodovia Quilombola, a qual dá acesso 
às comunidades, bem como às localidades de 
cultivo de roças para fabricação de farinha, 
o que, em última análise, resulta em fonte 
de renda para a maioria das famílias dessas 
Comunidades. 

Nesse cenário, ressalto que, além de 
todos os problemas que o quilombo enfrenta, 
tensões e dificuldades têm com a Companhia 
VALE desde o ano de 2004, iniciado com o 
Projeto Bauxita localizado no município de 
Paragominas, destinado ao transporte de 
caulim, de Paragominas até Barcarena, onde 
está situado o complexo da Albrás. Para o 
beneficiamento deste minério (bauxita) uma 
das etapas do processo foi levá-lo através 
de três minerodutos (já implantados em 
Jambuaçu), bem como a implantação de 
uma linha de transmissão de energia elétrica, 
a fim de dar suporte e abastecer a mina de 
bauxita.  

Desenvolvimento
Este estudo nos remete à história da 

escravidão, enquanto “comércio” “adotado 
pelos assírios, egípcios, judeus, gregos e ro-
manos, entre outros povos, tendo como base 
legal o direito do vencedor das guerras sobre 
a vida dos prisioneiros” (TRECCANI, 2006, 
p. 23).  

Remete ainda ao contexto atual, no sen-
tido que, no Brasil não há tráfico nem comer-
cialização, como acontecia na época colonial, 
mas ainda há escravo e trabalho forçado que 
atinge, especialmente, trabalhadores rurais, 
muitos em condições desumanas e até piores 
do que as sofridas pelos negros até o século 
XIX.

Nesse âmbito destaca-se Portugal, o 
país que se interessou por esse lucrativo “co-
mércio”, tendo em vista o investimento na 
colonização do Brasil e cujo foco consistia em 
sistematizar a produção do açúcar, enquanto 
artigo lucrativo na Europa, uma vez que esse 
país já apresentava experiência nessa produ-
ção, nas ilhas da Madeira e dos Açores. 

Nessa condição, provavelmente a partir 
da primeira metade do século XVI, chegavam 
ao Brasil os africanos, tratados apenas como 
“força animal de trabalho, coisas, mercado-
rias ou objetos que podiam ser comprados 
e vendidos” (MUNANGA, 2006, p.16), 
enquanto estratégia mercadológica que os 
portugueses obtiveram para lucrar no Brasil. 
Por isso a vinda de milhões de africanos, 
por meio do tráfico negreiro, com intuito de 
“fornecer a força de trabalho necessária ao 
desenvolvimento da colônia” (ibidem, p. 16).  

Desse modo, a partir da metade do 
século XVIII, a economia escravista em solo 
amazônico ocorria em núcleos coloniais e 
engenhos de açúcar que se fixaram em torno 
de Belém, do Baixo Tocantis, do Amapá, do 
Marajó, do Baixo Amazonas, do nordeste 
paraense e da zona fronteiriça com o Mara-
nhão. 

A população amazônica, então, cresce 
e se mistura. São agora mulatos (branco e 
negro), mamelucos (branco e índio), curi-
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boca (negro e índio), cafuzo (mameluco e 
negro), crioulos (pai e mães negros), tapuio 
(pai e mãe índios aldeados, tendo em vista o 
contato obtido com os europeus).  

Após isso, em 1834, houve a derradeira 
entrada de escravos africanos na Amazônia. 
E na década de 1850, o fim definitivo do 
tráfico de negros para o Brasil, o que não re-
presentava, entretanto, a interrupção dessa 
atividade em solo amazônico. 

Nesse contexto, a formação dos primei-
ros quilombos no Brasil estava atrelada a 
“várias revoltas [...] na luta pelo fim deste re-
gime desumano e cruel” (MUNANGA, 2006, 
p. 98). Destaco que a Amazônia também teve 
um movimento revolucionário denominado 
Cabanagem, no Pará (1835-1840), que, 
carregado de momentos de guerra interna 
pelo ideal de liberdade, foi propício para o 
estabelecimento de quilombos nessa região 
e que, 

[...] empolgados pelas pregações 
liberais, os negros e mulatos tive-
ram, não há dúvida, uma atua-
ção de relevo na Cabanagem. [...] 
A Cabanagem teve, porém, como 
principal consequência, a desor-
ganização do regime escravista. 
Cessado o movimento, este se refez 
lentamente. Os negros que escapa-
ram foram engrossar os quilom-
bos. Os mais famosos se localiza-
ram no Tapajós e no Trombetas 
e deles ainda há remanescentes. 
(SALLES, 2004, p. 38).     

Desse modo, Munanga (2006) conside-
ra que o aquilombamento existiu em lugares 
onde ocorreu a escravidão dos africanos e 
seus descendentes, como nas Guianas, nos 
Estados Unidos, nas Américas, apresentando 
nomes diferentes, respeitando a região em 
que os quilombos estavam localizados; nos 
países de colonização espanhola denomi-
nados de cimarrónes, em Cuba e Colômbia 
de palenques; em Venezuela, de cumbes; na 
Jamaica, de marroons.

Esse termo ainda apresenta-se configu-
rado como “remanescentes de quilombos”, 
porém, Munanga (2006, p. 75) observa que 
os antropólogos atentam para esse termo, 
quando admitem que “essa utilização ampla 
do conceito de quilombo e de remanescente 
de quilombo merece ser discutida com cui-
dado, pois pode causar certa mistura e con-
fusão conceitual” no sentido de que a forma 

de existir das comunidades negras do campo 
perpassa por meio de peculiaridades que são 
historicamente diversa e específica.

Logo, 
[...] se associa, assim, à identidade 
“cabocla amazônica”–ribeirinhos, 
caçadores, extrativistas, pesca-
dores, mas também agricultores, 
motoqueiros, trabalhadores sazo-
nais em latifúndios, comerciantes 
e outras –, assumindo um cará-
ter multifacetado ao se compor de 
inúmeras dimensões das relações 
específicas de alteridade que se 
estabelecem (PEREIRA, 2008, p. 
100-1).

E essas peculiaridades específicas po-
dem ser consideradas, aquelas que perpas-
sam pelo campo da disputa das identidades 
de ideias e projeto (BAUMAN, 2005), (e não 
somente mais de identidade de pertença, 
como ocorriam nos primeiros quilombos), 
enquanto forma de expressão da identidade 
étnica e da territorialidade, construídas 
sempre em relação aos outros grupos com 
os quais os quilombolas se confrontam e se 
relacionam (como a escola – os professores). 

Portanto, admito que, atualmente, os 
Movimentos e Associações contribuem na 
construção de uma identidade quilombola 
(consciência das identidades de projeto), as 
quais têm como pano de fundo a diversidade 
cultural e o respeito à diferença, e, nesse caso, 
cito a Pedagogia do Oprimido, Freire (1987), 
que não somente problematiza a relação de 
poder inerente ao processo educacional, ao 
afirmar que toda educação é política, como 
traz para o debate ético o respeito às diferen-
ças de classes e culturas.

Nesse aspecto, o país começa a dar seus 
primeiros passos sobre identidade quilombo-
la, por meio de mobilizações, de programas, 
de leis, de decretos, etc. (LOPES, 2006).

Dessa forma, tem-se a Constituição 
Federal de 1988 

[...] que operou, portanto, uma 
verdadeira inversão do pensamen-
to jurídico: o ser quilombola, fato 
tipificado como crime durante o 
período colonial e imperial, passa 
a ser elemento constitutivo de di-
reito (TRECCANI, 2006, p. 79).

Nesse contexto, a História e Cultura 
Afro-Brasileira também dá sua contribui-
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ção, quando, em 09 de janeiro de 2003, foi 
promulgada a Lei nº 10.639, que altera a Lei 
9394, de 20 de dezembro de 1996, a qual 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional Brasileira, e que resultou na Reso-
lução CNE (Conselho Nacional de Educação) 
/CP (Conselho Pleno) n. 1, de 17 de junho de 
2004. 

Assim, ressalto que, especificamente, 
no município de Oriximiná/PA, foi outor-
gado o primeiro “título de reconhecimento 
de domínio público para os “remanescentes 
das comunidades de quilombos”, em 20 de 
novembro de 1995” (TRECCANI, 2006, p. 
15); existindo ainda comunidades remanes-
centes de antigos quilombos, como as que 
estão localizadas, por exemplo, nesse estado: 
Povoação Itamauari (margem paraense do 
Gurupi), Povoação Camiranga (município de 
Vizeu), Macapazinho (distrito de Castanhal), 
Pitimandeua (município de Inhangapi), 
Nova Zâmbia (ilha de Mosqueiro), Luanda 
(bairro negro de Alenquer, Baixo Amazonas).       

Nesse contexto está, também, o Qui-
lombo de Jambuaçu, objeto de estudo desta 
pesquisa, o qual está localizado no estado do 
Pará, com suas 15 Comunidades tituladas 
e uma em processo de titulação, o qual se 
configura no Estado do Pará com mais de 
250 comunidades negras rurais posicionadas 
politicamente como “remanescentes de qui-
lombos”, ou, também, como comunidades 
quilombolas (ACEVEDO; CASTRO, 1999).

 Portanto, ao caracterizar neste estudo 
a identidade quilombola à luz dos contextos 
históricos e socioculturais do passado e do 
presente sobre o negro no Brasil, evidencia-
se a relação relevante para o fortalecimento 
dessa identidade: a vinculação de consciência 
(identidades de ideias e projeto) (BAUMAN, 
2005), no sentido que eleve as comunidades 
quilombolas na sua diversidade, ao autor-
reconhecimento, “ancorados na concepção 
e no uso de terras coletivas, efetivamente 
praticado desde os tempos de fuga do siste-
ma escravocrata e de criação dos quilombos” 
(ACEVEDO, 1998, p. 20).

Com isso, é no âmbito da história 
e da cultura construída socialmente que 
essas identidades se formam em diferentes 
momentos, deslocam-se e tornam-se pro-
visórias, variáveis e problemáticas, em um 
processo contínuo de construção e de recons-
trução nas interações sociais dos indivíduos 
e dos grupos sociais em seus espaços físicos 

híbridos culturais (HALL, 2005). 
Nesse contexto, é que, as comunidades 

quilombolas, envoltas pela diversidade cul-
tural, se caracterizam por meio de tensões 
na luta pela terra, porque saem do campo 
de disputa das identidades de pertencimento 
(cor de pele, fenótipo africano, etc.) (BAU-
MAN, 2005), e acompanhada com outra 
“cara”, em um processo de construção de 
espaço, entraram no campo de disputa das 
identidades de ideias e projeto, e nesse mo-
mento, as diferenças se tornam irrelevantes, 
e a comunidade se autorreconhece em sua 
força e poder potentia de construir um futuro 
comum (DUSSEL, 2007). 

Assim, pede-se uma política de iden-
tidade em comunidades quilombolas, 
corroborar as falas dos que foram excluídos 
pela globalização, por meio do recurso em 
recorrerem ao 

[...] processo contínuo de redefinir-
se e de inventar e reinventar a sua 
própria história. É quando desco-
brimos a ambivalência da identi-
dade: a nostalgia do passado con-
jugada à total concordância com a 
modernidade líquida (BAUMAN, 
2005, p.13). 

À vista disso: faltam consistência e 
clareza na consciência dos professores das 
escolas do Quilombo de Jambuaçu acerca da 
sua identidade quilombola. Essa falta tende 
a gerar um circuito trágico sem solução, pois, 
como poderão as novas gerações de crianças 
e jovens de Jambuaçu levar em frente o 
projeto do Quilombo sem clareza sobre sua 
história e seu projeto cultural?

Nesse propósito, considerando ser 
papel tanto dos cursos de formação de pro-
fessores, quanto dos profissionais e pesqui-
sadores, que tais explicações deixam de lado 
uma questão crucial para a compreensão 
do problema da identidade quilombola no 
contexto educacional, neste estudo: como a 
identidade quilombola aparece nas falas de 
professores de comunidades de Jambuaçu-
Moju (PA)?

Nesse aspecto, os procedimentos me-
todológicos foram realizados durante toda 
a operacionalização da pesquisa em estudos 
de pesquisas publicadas sobre o assunto 
em livros, teses, dissertações, periódicos, 
internet, documentos oficiais, etc., bem 
como entrevistas abertas com 6 professores 
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distribuídos em 5 escolas de 5 comunida-
des de Jambuaçu, por meio de questões 
referentes acerca das tensões e identidades 
quilombolas, os quais levei em consideração 
no critério de escolha, a atuação há mais de 
um ano na carreira docente em escolas pú-
blicas localizadas nas 5 comunidades, aonde 
realizei as entrevistas com os 11 moradores 
que estabeleci contatos mais próximos numa 
relação de confiança e de acessibilidade. 

Nesse sentido, dos 31 professores 
distribuídos nas 5 comunidades, realizei as 
entrevistas com 2 professores em Conceição 
do Mirindeua (existem 8 professores), com 
1 professor em Nossa Senhora das Graças 
(existem 11 professores), com 1 professor em 
Santa Maria do Mirindeua (existem 4 profes-
sores), com 1 professor em São Bernardino 
(existem 6 professores) e com 1 professor em 
Santa Luzia do Bom Prazer do Poacê (exis-
tem 2 professores). 

E a fim de complementar os dados 
obtidos dos 5 professores que moram no 
Quilombo, destaco um professor que não 
mora no Quilombo, ficando o mesmo de 
segunda a sexta-feira, e aos finais de semana 
se dirige para sua cidade, ou seja, ele tem 
um movimento de ida/vinda no Quilombo; 
a Prefeitura da cidade de Moju disponibiliza 
casas com uma boa infraestrutura para esses 
professores. 

Os 6 professores entrevistados que estão 
distribuídos nas séries iniciais do ensino fun-
damental (5 professores) e no ensino médio 
(1 professor) foram codificados da seguinte 
maneira: P1, P2 até P6.

Também entrevistei 1 representante 
da SEMED de Moju, acerca das medidas 
de cunho educacional sobre identidade 
quilombola que vêm sendo executadas em 
Jambuaçu.

A observação direta foi feita em função 
de aspectos específicos, a partir dos quais 
foram elaborados roteiros, considerando 
as anotações registradas em um diário de 
campo. 

A análise dos dados que constitui os ca-
pítulos da pesquisa consistiu no agrupamen-
to de aportes teóricos em torno de tensões 
na construção das identidades quilombolas. 
O tema foi definido na fase exploratória do 
estudo e redefinido a partir dos objetivos da 
pesquisa e da coleta dos dados. Além das fa-
las de 6 professores atuantes em 5 escolas de 
Jambuaçu, considerei: as falas de 30 alunos; 

as falas de 11 moradores antigos e represen-
tativos, de 1 representante da SEMED de 
Moju; as anotações registradas em um diário 
de campo; as fotos históricas e socioculturais 
do Quilombo. 

 
Resultados

Os resultados convergem para a iden-
tidade quilombola de Jambuaçu tal como 
aparece nas falas de 6 professores de escolas 
desse Quilombo, considerando inicialmente 
que as escolas apresentam seu sistema esco-
lar organizado da seguinte maneira: Educa-
ção Infantil, Ensino Fundamental (séries ini-
ciais) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
(séries iniciais) com jurisdição da Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED). 

Ao entrevistar a representante da SE-
MED, esta informou que esse Quilombo tem 
15 escolas distribuídas pela educação infantil, 
ensino fundamental e EJA, 68 professores, 
1.170 alunos, 2 coordenadores pedagógicos 
oriundos da SEMED, 5 coordenadores de es-
colas e 5 de áreas que respondem no âmbito 
administrativo para a SEMED informações 
sobre a rotina da escola, como a merenda 
escolar, lotação de professores, projetos em 
andamento, etc. Esses últimos coordenado-
res geralmente são moradores do Quilombo 
de Jambuaçu. 

Segundo essa representante, existe 
ainda aproximadamente, 20 professores de 
Jambuaçu que fazem também um curso de 
aperfeiçoamento na área de Gênero e Diver-
sidade nas Escolas; Educação para relações 
Étnicos Raciais, na modalidade EAD. 

Creio que o nosso Quilombo vive 
em conflito com sua identidade, 
no entanto, vejo que “é agora ou 
nunca”. Nós estamos nessa fase 
aqui enquanto quilombo, nós es-
tamos com esse problema agora, o 
que, aliás, sempre estivemos com a 
VALE. Assim, procuro discutir em 
sala de aula sobre esse assunto. É o 
contexto histórico e sociocultural, 
portanto, imbricado nas minhas 
práticas (P4).

Essa fala de P4 demarca que ser profes-
sora quilombola de Jambuaçu está intima-
mente ligada com o lugar que pertence, onde 
mora, e que, se o Quilombo de Jambuaçu 
tem uma história de tensões de permanecer 
na terra, o Sujeito (professor) pode ser con-
siderado não como um problema, mas como 
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elemento enriquecedor do leque de opiniões 
(conscientizador das identidades de projeto) 
da comunidade, pois o que se pretende dis-
cutir e implementar nesses espaços são pos-
turas docentes que apresentem engajamento 
político nas questões cotidianas em suas 
práticas na sala de aula, bem como modos e 
estratégias curriculares de cunho valorativo 
da identidade quilombola. 

É um currículo, portanto, envolvido em 
contextos históricos e socioculturais pelo 
qual se configura sob a égide de aconteci-
mentos tensos no cotidiano de Jambuaçu, e 
que assim, esse currículo, modela-se e se con-
figura dentro desses cenários que Jambuaçu 
experimenta. Com isso, o currículo gravita 
e circunda nesses espaços e se desdobra em 
protagonista predispondo sua condição e 
função social. 

Nesse aspecto, por meio de um currí-
culo que valoriza práticas de sala de aula 
contextuais, a consciência das identidades 
de projeto, preenche a atividade escolar e se 
torna real, quando P4 propõe modos e estra-
tégias mais atrativas que superem um acade-
micismo, e vislumbra caminhos alternativos 
de distanciamento da pressão academicista; 
da lógica dos conteúdos. 

A minha percepção é que a identi-
dade quilombola de Jambuaçu pre-
cisa ser percebida, principalmente 
por nós que temos a competência e 
a obrigação de apresentar práti-
cas de sala que venham discutir es-
ses valores com os alunos. Assim, 
vejo que esses alunos “escondem”, 
“camuflam” sua verdadeira iden-
tidade. São sentimentos de infe-
rioridade que podemos “acordar”, 
mostrando que o negro é belo, por 
exemplo. Já tivemos em nossa es-
cola eventos que destacam os pen-
teados da mulher negra. Sempre 
comento com meus colegas que so-
mos agentes de mudança, pois não 
vale mais ficar falando, ensinando 
teoricamente sem contextualizar o 
conhecimento (P5). 

P5 também explicita modos e estraté-
gias mais atrativas diante do sentimento de 
inferioridade de seus alunos, no que se refere 
à identidade quilombola dos seus alunos; é 
P5 assumindo a sua condição de conscienti-
zadora de identidades de projeto, enquanto 
agente de mudança, e que pode contribuir 

para a viabilização de ideias que transfor-
mam em suas práticas.    

Eu percebi que os alunos de Jam-
buaçu são realmente tolhidos, aqui 
temos profissionais que vieram de 
outras realidades, de uma educa-
ção urbana que nada tem a ver 
com a nossa realidade. Então, a 
minha percepção sobre identida-
de é que ela precisa ser trabalha-
da, que ela precisa ser valorizada, 
pois existem alunos que não conhe-
cem sua realidade, nem tampouco 
conhecem leis e projetos afins da 
identidade quilombola (P6).

P6 percebe, então, que a identidade qui-
lombola de Jambuaçu precisa de uma atenção 
maior, especificamente de professores que 
protagonizam práticas educativas, a partir 
de conhecimentos teóricos imprescindíveis 
para a formação dos alunos, sob o enfoque 
de concepções que fomentem discussões e 
atitudes, em prol de uma identidade que va-
lide os contextos históricos e socioculturais 
presentes nesses contextos.  

Assim, a fala de P6 insere-se num currí-
culo escolar mais dialógico com os contextos 
históricos e socioculturais, e compromete-se 
com a própria transformação social, ou seja, 
num currículo que se configura, por meio de 
posturas ordenadas e articuladas, visando 
condições de possibilidades de uma práxis 
voltada para a democracia; e por meio de um 
discurso pedagógico de caráter radicalmente 
democratizador.

Para tanto, a fala de P6 evidencia a ne-
cessidade do diálogo com a realidade local, 
a partir da racionalidade prática, no sentido 
de desmistificar essa visão propedêutica de 
ensinar, por meio da formação continuada 
reflexiva e criativa, tendo por base o contexto 
no qual está inserida de maneira proces-
sual, bem como estabelecer uma atitude de 
revisão constante da teoria e dos esquemas 
teóricos que balizam a sua prática. É a refle-
xão, portanto, que impulsiona a necessidade 
de o professor atentar para a sua formação 
permanente, e assim acontecer a relação 
formação com as experiências vividas. 

P3 diz: “no momento não estou traba-
lhando a relação escola e identidade quilom-
bola de Jambuaçu”. Nesse aspecto, práticas 
de sala de aula que não buscam a inserção 
entre teoria e prática, o saber e saber-fazer 
pode-se não praticar uma cultura escolar, 
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enquanto pertencente a um grupo social que 
agrega a prática docente na sua própria iden-
tidade histórica e sociocultural, na medida 
em que interage em situações, instituições 
ou agrupamentos sociais, ocasionando um 
sentido de pertencimento a um grupo social 
de referência. 

Ganha importância nesse aspecto, falas 
de professores que experienciem a prática 
social nas quais estão inseridas as relações 
dialogais de troca e de crescimento comum, 
a compreensão e o encaminhamento de 
alternativas de solução aos vários problemas 
levantados, traduzida como desafios a busca 
de soluções, a partir de uma compreensão 
orgânica, articulada, coerente e unitária, no 
espaço escolar.   

Tinha uma percepção que ao che-
gar a Jambuaçu ia encontrar alu-
nos que se aceitam quilombolas, 
percebi que não é isso, não acon-
tece, pois os alunos dizem: não sou 
quilombola porque eu não pago a 
Associação, eu não sou quilombola 
porque eu não sou negro. Será que 
sou daqui?(P1).

Esse depoimento de P1 consolida que 
é o professor o principal protagonista em 
sala de aula, de maneira a fomentar às novas 
gerações para a convivência com a incerteza 
e a provisoriedade, no sentido, que apenas 
ter domínio do conhecimento, não assegura 
uma participação efetiva no campo histórico 
e sociocultural. 

São, portanto, práticas de sala de aula, 
pelas quais contribuem para uma escola, 
sem excluir ou desconsiderar ninguém, pois 
quando o professor passa a contextualizar 
suas práticas e a parceiriza, discute questões 
pedagógicas que está assentada sobre intera-
ções cotidianas para sujeitos concretos. 

A percepção que tenho sobre iden-
tidade quilombola de Jambuaçu é 
que creio que ainda não estou pre-
parada. Creio que preciso de mais 
informações e de conhecimentos 
do que é ser quilombola, logo, tor-
na-se difícil trabalhar em escolas 
quilombolas, porque muitas vezes 
eles não conseguem se identificar 
quilombola (P3).

Sob esse prisma, práticas de sala de aula 
menos dialógicas, menos intersubjetivas e 
menos críticas, podem não propiciar atitudes 

educativas em que os alunos são sujeitos e 
não objetos, o que pressupõem então, práti-
cas que requeiram a formação no campo das 
identidades com possibilidades de uma cons-
ciência crítica, baseadas num plano histórico 
e sociocultural.

A percepção gratificante que tenho 
sobre identidade quilombola é a 
partir da minha identificação, pois 
eu mesma, tendo o meu cabelo liso, 
identifico-me pela raiz, pelo san-
gue que tenho da minha mãe, dos 
meus avôs, que eles foram, e que 
deixaram como lembranças (P2).

São identidades que se aproximam, 
então, numa perspectiva que se constitui e 
se forma em uma comunidade composta de 
representações culturais (na diferença e na 
diversidade) dotada de um sentimento de 
lealdade e de pertencimento às suas origens, 
étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, e que, 
portanto, pede-se (tensões e formação de 
identidades nesse cenário), uma nova cons-
ciência de identidades, pautadas em projeto, 
frente a essa sociedade que se denomina 
globalizada e sem fronteiras.

Diante disso, a P6 se envolve com as 
necessidades do Quilombo, se aproxima, por 
intermédio do interesse, da escuta, do diálo-
go e da empatia capaz de favorecer processos 
de articulação pelo reconhecimento da dife-
rença, constituindo-se, então, numa fonte de 
possibilidades de construção da identidade 
coletiva de Jambuaçu, pois se supõe que a 
parte mais rica dessa experiência humana é 
a diversidade. 

Vejo que a SEMED oferece para 
Jambuaçu uma educação baseada 
na Lei 10639/03 que diz que é pra 
se falar na história brasileira, mas 
como a nossa realidade histórica 
também faz parte dessa realidade, 
sugiro que sejam discutidas tam-
bém modos e estratégias de prá-
ticas de sala de aula que contem-
plem a nossa realidade também 
(P4). 

É o debate sobre essas tensões presen-
tes na identidade quilombola de Jambuaçu, 
portanto, muitas das vezes alijada e à mar-
gem da sociedade, encontrando barreiras e 
obstáculos ideológicos para mobilização de 
uma nova consciência, em que a identidade 
quilombola se torna uma estratégia ideal 
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e significativa de combate ao racismo no 
contexto educativo pelo trabalho coletivo e 
formação permanente para os professores 
diante de suas dificuldades de atuarem na 
prática.

 
Conclusões

Nesse contexto, as falas dos 6 professo-
res em escolas de 5 comunidades de Jambua-
çu apontam, que suas práticas curriculares 
ainda não estão integradas no movimento 
(e que este estudo indica a consciência das 
identidades de projeto) que ocorre sobre 
a identidade quilombola desse Quilombo, 
porém, existe, por parte daqueles que entre-
vistei um estado de espírito motivador e de 
interesse que emana em seus gestos e suas 
expressões, de vontade de envolver-se nessa 
discussão, acreditando que a consciência 
(identidades de projeto), constitui meio 
eficaz para lutar e reivindicar os direitos de 
existir da pessoa negra. É vontade-de-viver. 
É a potentia política (DUSSEL, 2007) e cul-
tural da comunidade quilombola.  
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Muitos Povos, uma só Amazônia: As canções escoteiras e a for-
mação de identidade dos Povos da Floresta

André Bracciali
União dos Escoteiros do Brasil

Be prepared!
Robert Stephenson Smyth Baden-Po-

well, ou simplesmente B-P, nasceu em 
Londres, Inglaterra, aos 22 de Fevereiro 
de 1857. Aos três anos, perde seu pai, um 
professor universitário de Oxford, que deixa 
sua mãe com sete filhos. Passou sua infância 
acampando com seus irmãos, vivenciando 
intensamente a vida ao ar livre. Aos 19 anos, 
aceitou a oportunidade de ir para a Índia 
como Subtenente do Regimento que forma-
va a ala direita da Cavalaria. Destacou-se 
no serviço militar, chegando rapidamente a 
Capitão, aos 26 anos.

No âmbito da política neocolonial 
inglesa, B-P participa de uma campanha na 
África contra os povos Zulus, Ashantis e Ma-
tabeles, dentre outros. Suas promoções eram 
corriqueiras e, em 1899, já como Coronel, é 
destacado para defender Mafeking, cidade no 
coração da África do Sul. Em 11 de Outubro 
e nos 217 dias subsequentes, B-P manteve-se 
cercado, até a chegada de ajuda em 16 de Maio 
de 1900, em um episódio que ficou conhecido 
como “O Cerco de Mafeking”. No dicionário 
inglês encontramos Maffick e Maffication 
que significa “celebração tumultuosa”, como 
referência à vitória no Cerco de Mafeking 
(BADEN-POWELL, 2006, p. 11-18). Após a 
batalha, B-P foi elevado a Major-General e 
declarado herói nacional. 

Em 1901, B-P publica seu primeiro livro, 
Aids to Scouting (Ajuda ao Explorador),Fran-
cisco Alves Mendes Filho um almanaque para 
militares. No mesmo ano retorna à Inglaterra 
e se surpreende quando descobre a popula-
ridade alcançada por seu livro, sendo usado 
como compêndio nas escolas masculinas. 
B-P viu nisso uma provocação e um desafio, 
pondo-se a trabalhar num livro dedicado aos 
jovens. Ele se preocupou com a juventude, 
acreditando que estivesse despreparada para 
os novos desafios que as questões sociais, 
políticas e culturais apresentavam naqueles 
tempos. Reuniu, então, uma biblioteca com 
os métodos usados em todas as épocas para a 
educação e o desenvolvimento de rapazes, o 
que se tornou um esboço do escotismo.

De fato, muito do que se incorporou 
à tradição escoteira vem das observações 
e experiências de B-P na África. Algumas 
destas tradições foram herdadas de antigos 
costumes de povos africanos, como, por 
exemplo, o cumprimento escoteiro com a 
mão esquerda e a realização de um conselho 
ao redor de uma fogueira, realizado sempre 
na última noite de acampamento e chamado, 
no escotismo, de Fogo de Conselho.

Mas ele queria estar certo de que a 
ideia podia ser posta em prática e por isso, 
no verão de 1907, de 01 a 08 de Agosto, foi 
com um grupo de vinte rapazes para a Ilha de 
Brownsea, no Canal da Mancha, para realizar 
o primeiro acampamento escoteiro. Nos pri-
meiros meses de 1908, lançou em 6 fascículos 
quinzenais o seu manual de aprendizagem 
ao ar livre, o Scouting for boys (publicado 
no Brasil como Escotismo para rapazes) 
que se esgotavam rapidamente logo após as 
edições. Em poucos dias já era possível ver 
patrulhas e tropas escoteiras espalhadas por 
todo o Reino Unido e em outros países.

O movimento cresceu assustadoramen-
te e em 1910, ano da chegada do escotismo 
no Brasil, B-P compreendeu que o escotismo 
seria a obra a que dedicaria sua vida. Pediu 
demissão do Exército, onde havia chegado a 
Tenente-Coronel e ingressou na sua “segun-
da vida”: sua vida de serviço ao mundo por 
meio do Escotismo.

Em 1912, B-P fez uma viagem ao redor 
do mundo a fim de entrar em contato com 
escoteiros de muitos países, primeiro passo 
para fazer do Escotismo uma Fraternidade 
Mundial, mas veio a Primeira Guerra Mun-
dial e o Escotismo foi momentaneamente 
interrompido. Após o fim das hostilidades 
o escotismo retomou suas atividades e, em 
1920, escoteiros do mundo todo se reuniram 
em Londres para a primeira concentração 
internacional de escoteiros, que recebeu o 
nome de Jamboree.

No Fogo de Conselho do Acampamento 
da Ilha de Brownsea, no dia 07 de Agosto, 
B-P foi declarado “Escoteiro-Chefe-Mundial” 
e o escotismo continuou crescendo. Nas co-
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memorações de 21 anos de escotismo, o mo-
vimento contava com mais de 2 milhões de 
membros na maioria dos países do mundo. 
Na ocasião, o Rei Jorge V da Inglaterra, ele-
vou B-P a Barão, sob o nome de Lord Baden
-Powell of Gilwell. Apesar desse título, para 
todos os escoteiros, continuou e continuará 
sendo B-P, o Escoteiro-Chefe-Mundial.

Os Jamborees são realizados até hoje, 
sempre a cada 4 anos. Em 1920 foi realizado 
na Inglaterra; em 1924, na Dinamarca; em 
1929, novamente na Inglaterra; em 1933, na 
Hungria; em 1937, na Holanda; em 2007, 
centenário do escotismo, na Inglaterra, rea-
lizado no “marco-zero”, a Ilha de Brownsea; 
em 2011, na Suécia; e em 2015 será realizado 
no Japão.

B-P dedicou a máxima atenção aos 
dirigentes escoteiros ao redor do mundo, 
escreveu e ilustrou diversos livros e artigos. 
Aos oitenta anos, sentiu que suas forças esta-
vam declinando e resolveu regressar à África 
com sua esposa, Lady Baden-Powell, Chefe 
Mundial das Girl Guides, as Bandeirantes, 
movimento também iniciado por Baden-Po-
well. Fixou residência no Kenia e lá, em 08 
de Janeiro de 1941, pouco antes de completar 
84 anos de idade, faleceu.

No Brasil, o Movimento Escoteiro é re-
conhecido legalmente na União dos Escotei-
ros do Brasil (UEB). A UEB oferece suporte 
e formação para escoteiros espalhados por 
todo o território nacional, organizados na 
forma de grupos, que podem conter uma ou 
mais seções, a saber: Alcateia (crianças de 6,5 
a 10 anos), Tropa Escoteira (grupos de até 32 
adolescentes de 11 a 14 anos, que poderão ser 
subdivididos em grupos menores de até oito 
jovens, chamados patrulhas), Tropa Sênior 
(jovens de 15 a 17 anos, também divididos 
em até quatro patrulhas de oito jovens cada) 
e Clã Pioneiro (“jovens adultos”, de 18 a 21 
anos).

O Estado do Acre
O Acre está localizado ao Norte do Brasil, 

situado em uma área de floresta amazônica. 
Rico em fauna e flora, conta com formação 
diversificada de sua população: indígenas, 
seringueiros, castanheiros, ribeirinhos entre 
outros que lutaram pela conquista de seu 
espaço e ainda lutam para preservar seus 
recursos naturais.

Primordialmente habitada por indíge-

nas, lentamente o território foi se povoando 
com nordestinos fugindo da seca, buscando 
subsistência. No entanto, desde as primeiras 
décadas do século XIX, a maior parte da 
população eram brasileiros exploradores 
de seringa, desobedecendo às autoridades 
bolivianas que tinham o controle do local. 
Até o início do século XX diversos conflitos 
entre a Bolívia, Peru e Brasil ocorreram 
movidos pelo interesse das riquezas naturais 
(GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, 2006, 
p. 15-25).

Em 1901, Luiz Galvez Rodrigues de 
Arias, espanhol que adotara o Brasil como 
pátria, parte para o Acre com a finalidade de 
negociar o fim dos conflitos, uma vez que o 
governo brasileiro exigia o fim com a devolu-
ção das terras à Bolívia.  Mas Galvez declara 
a região como um estado independente sob 
o lema: “Já que nossa pátria não nos quer, 
criamos outra”. Comanda o novo estado por 
oito meses até ser derrotado pelo governo 
brasileiro. O fato motivou revolta geral entre 
os brasileiros, que liderados por Plácido de 
Castro, ex-militar gaúcho, encerra os confli-
tos com a assinatura do Tratado de Petrópolis 
em 1903, anexando definitivamente a região 
ao Brasil, como Território Federal.

Aos 07 de Abril de 1904, o presidente 
Rodrigues Alves, assina o Decreto Executivo 
5.188, que oficializa as terras acreanas como 
Território Federal e passa a controlá-lo, divi-
dindo-o em três partes: Alto Acre, Alto Purus 
e Alto Juruá. No entanto, o Acre, impossibili-
tado de contar com uma constituição própria, 
não arrecadava os seus impostos, limitando-
se ao orçamento do Governo Federal, sendo 
insuficientes diante da grande demanda que 
a região impunha, como a construção de es-
colas, hospitais, estabelecimentos públicos, 
entre outros, agravando o isolamento das 
demais regiões (GOVERNO DO ESTADO DO 
ACRE, 2006).

Com a crescente insatisfação dos acrea-
nos, protestos e reivindicações começam 
a ser lançados contra o Governo Federal: 
a proposta era tornar o Acre um Estado 
Independente. Essa autonomia, encarada 
como necessária, passa a ser a bandeira de 
luta, criando clubes políticos e organizações 
de trabalhadores. Neste período alguns 
conflitos se destacaram, como a “Revolta dos 
Trabalhadores”, ocasionada pela produção 
de borracha no sudeste asiático depois dos 
ingleses contrabandearem as sementes ama-
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zônicas para aquela região, tornando-se um 
grande produtor de borracha e derrubando o 
preço do produto nacional.

Outro conflito marcante foi a “Revolta 
dos Movimentos Autonomistas” entre 
1910 e 1918, sendo reprimida pelo Governo 
Federal. Entre 1942 e 1945 é instituída a 
“Batalha da Borracha” com a chegada de 
inúmeras famílias nordestinas, os “soldados 
da borracha”, movida pela Segunda Guerra 
Mundial e trazendo grande progresso para a 
região, ao menos até o fim da Guerra. Mas 
foi apenas em 15 de Junho de 1962, por meio 
da lei 4.070, é que os acreanos conquistavam 
sua independência política: surgia então o 
Estado do Acre.

Chico Mendes vive!
Ao longo das lutas e histórias acreanas, 

é notória a busca pelo desenvolvimento 
justo e sustentável, criando um ambiente 
que acolhe uma população diversificada que 
discute amplamente as questões ambientais 
e questiona a vida na e da floresta gerando 
iniciativas de proteção ao meio ambiente e 
de transformação social do pensamento para 
a conscientização quanto a estas questões. 
(SALGADO, 2011, p. 09-12)

Uma figura importante nestas lutas é 
a de Francisco Alves Mendes Filho, Chico 
Mendes, nascido aos 15 de Dezembro de 1944 
em Xapuri, aprendeu o ofício de seringueiro 
com o pai. Aprendeu a ler tardiamente aos 
20 anos de idade porque não havia escolas na 
maioria dos seringais, secretariou o Sindica-
to dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia em 
1975 e um ano depois, participa da luta dos 
seringueiros para preservação da natureza, 
praticando os “empates”, tipo de manifesta-
ção pacífica em que os manifestantes usam 
os próprios corpos para proteger as árvores.

Em 1976, ajuda a fundar o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Xapuri e é 
eleito vereador pelo MDB. Sua luta contra 
os avanços dos latifundiários aumenta cada 
vez mais e com elas, chegam as primeiras 
ameaças de morte e perde o apoio do partido. 
Alguns anos depois, em 1980, ajuda a fundar 
o Partido dos Trabalhadores e em 1981 as-
sume a presidencia do Sindicato de Xapuri, 
após o assassinato de Wilson Sousa Pinheiro, 
exerceu o cargo até seu assassinato em 1988.

Durante o 1º. Encontro Nacional dos 
Seringueiros (1985), o Conselho Nacional 

dos Seringueiros e surge a proposta de 
“União dos Povos da Floresta” em defesa à 
Floresta Amazônica. Premiado pela ONU, 
Chico Mendes é assassinado em sua casa 
no dia 22 de Dezembro de 1988, data que o 
mundo olha para a Floresta Amazônica com 
preocupações e incertezas.

Durante os anos 80 e 90 as discussões 
ambientais geradas pelo fracasso das políti-
cas ecológicas de desenvolvimento da região 
Norte promove o movimento socioambien-
talista. O assassinato de Chico Mendes em 
1988, a criação de Reservas Extrativistas 
e a Convenção da Biodiversidade em 1992 
reforçam a história de luta dos acreanos: 
primeiro por domínio territorial depois pelo 
meio ambiente.

No final da década de 90, surge o termo 
“florestania”, neologismo para as relações 
que geram valores, hábitos, estéticas, ética 
entre homens, animais, plantas, água, sol, 
chuvas, enfim, a natureza (PINHEIRO, 2010, 
p. 3-7). De fato, o termo vai além da junção 
dos termos “floresta” e “cidadania”. Para 
Antônio Alves Leitão Neto (ALVES, 2004), 
um dos idealizadores do vocábulo, “é como 
a declaração dos direitos humanos”, ou seja, 
direitos e deveres daqueles que vivem na 
floresta.

Tons políticos são dados ao termo, mas 
de forma imparcial pode-se entender como a 
concretização dos sonhos de Chico Mendes, 
segundo Raimundo de Barros: “Chico queria 
ver o povo dele viver em liberdade, ele deu a 
sua vida por isso, não só a liberdade de ir e 
vir, mas de aprender a ler, de usufruir dos di-
reitos que cada cidadão tem, isso está sendo 
construído” (MORAIS, 2008, p. 202-204).

Muitas origens, um só país
Com o slogan “Muitas origens, um só 

país” a União dos Escoteiros do Brasil, UEB, 
traz a proposta para 2012 de socialização. 
O escotismo é um movimento educacional 
de jovens, para jovens com a colaboração 
voluntária de adultos, sem vínculos políticos 
partidários, e valoriza a participação de pes-
soas de todas as origens sociais, de acordo 
com seus propósitos, seus princípios e seu 
método conforme concebidos pelo seu fun-
dador Baden-Powell e adotados pela UEB.

Seu propósito é contribuir para que os 
jovens assumam seu próprio desenvolvimen-
to, especialmente do caráter, ajudando-os a 
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realizar suas plenas potencialidades, físicas, 
intelectuais, afetivas, sociais e espirituais, 
tornando-se cidadãos responsáveis, par-
ticipativos e úteis em suas comunidades. 
Os princípios são definidos pela Promessa 
Escoteira, base moral que se ajusta aos pro-
gressivos graus de maturidade do indivíduo e 
se apresentam na tríplice: Deveres para com 
Deus, deveres para com o próximo e deveres 
para consigo mesmo (DIRETORIA EXECU-
TIVA NACIONAL DA UEB, 2209, p. 09-12).

O método escoteiro é um conjunto de 
orientações de como devem ser realizadas 
as atividades com os jovens: Aceitação da 
Promessa e Lei Escoteira; aprender fazendo; 
vida em equipe; atividades progressivas, 
atraentes e variadas; desenvolvimento pes-
soal com orientação individual.

O slogan e a proposta do Movimento 
Escoteiro encaixam-se muito bem no con-
ceito de florestania, ao entendermos que é a 
vivência dos Povos da Floresta em harmonia 
com a natureza, além, é claro, de sintetiza-
rem os princípios estabelecidos por B-P, 
como pode ser observado nos 10 artigos da 
Lei Escoteira:

1. O Escoteiro tem uma só pala-
vra, sua honra vale mais do 
que a própria vida;

2. O Escoteiro é leal;
3. O Escoteiro está sempre alerta 

para ajudar o próximo e prati-
ca diariamente uma boa ação;

4. O Escoteiro é amigo se todos e 
irmão dos demais escoteiros;

5. O Escoteiro é cortês;
6. O Escoteiro é bom para os ani-

mais e as plantas;
7. O Escoteiro é obediente e dis-

ciplinado;
8. O Escoteiro é alegre e sorri nas 

dificuldades;
9. O Escoteiro é econômico e res-

peita o bem alheio;
10. O Escoteiro é limpo de corpo e 

alma.

O escotismo, assim como a florestania, 
é o ideal de respeito ao próximo e à natureza, 
prega uma vida harmoniosa, simples e ho-
nesta, assim como sonhavam Baden-Powell 
e Chico Mendes, distantes no tempo e no 
espaço, mas unidos por ideias próximas.

Especialidades escoteiras 
Especialidade é um conhecimento ou 

habilidade particular que se possui sobre um 
determinado tema. Para ser um especialista 
é necessário dispor de tempo para estudar 
e dedicar-se afinco, ações que geralmente 
dependem de um estímulo como uma pessoa 
ou um conjunto de circunstâncias.

No Movimento Escoteiro é através 
das Especialidades que o jovem poderá ter 
contato com os mais variados temas, como 
aeromodelismo, astronomia, comunicação, 
eletrônica, informática, literatura, tradições 
indígenas, música, tênis, triátlon, ciclismo, 
administração, carpintaria, pintura, culi-
nária, pioneiria, rastreamento, técnicas de 
sapa, entre outros, para mais tarde eleger as 
áreas em que gostaria de ser um especialista 
amador ou profissional. 

Sendo o escotismo um movimento 
de jovens para jovens com a colaboração 
de adultos, é tarefa do jovem escolher as 
especialidades e desenvolvê-las de acordo 
com seu interesse, ficando a cargo do esco-
tista (nomenclatura utilizada para definir o 
adulto no Movimento Escoteiro) incentivar 
seus jovens a conquistarem especialidades e 
auxiliá-los em suas tarefas. 

No Guia de Especialidades encontramos 
a Especialidade de Música, que incentiva o 
jovem a aprender um instrumento musical 
e conhecer algumas estruturas básicas do 
dia a dia do músico. Neste trabalho não 
pretende-se avaliar a abordagem pedagógica 
da especialidade e sim o impacto que ela pro-
porciona ao jovem. Para a UEB, a Especiali-
dade de Música (COMISSÃO NACIONAL DE 
PROGRAMA DE JOVENS DA UEB, 2012, p. 
62-63) consiste em:

1. Tocar um instrumento musi-
cal.

2. Ter noções básicas sobre a lei-
tura de partituras.

3. Possuir um cancioneiro com 
canções escoteiras.

4. Apresentar um trabalho sobre 
música clássica, sendo o com-
positor de sua livre escolha; 
utilizar recursos audiovisuais 
e explanar sobre as caracterís-
ticas da obra apresentada.

5. Citar os instrumentos musicais 
utilizados em quatro gêneros 
musicais de sua livre escolha, 
tais como: clássicos, erudito, 
rock, pop, MPB, samba, etc.

6. Fazer um instrumento musical 
simples.
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7. Apresentar uma composição 
de sua autoria para uma pla-
teia mínima de cinquenta pes-
soas.

8. Descrever a estrutura e o fun-
cionamento de uma orquestra 
e de um coral.

9. Apresentar duas canções es-
coteiras de sua autoria em um 
Fogo de Conselho.

Quando o jovem conquista uma es-
pecialidade ele não é visto pela UEB como 
um especialista e sim alguém com um co-
nhecimento acima da média de seu grupo. 
Ao possuir um conhecimento específico em 
música, por exemplo, este jovem passa a 
ser uma referência para os demais, sendo 
muitas vezes requisitado a desenvolver tra-
balhos relacionados para sua patrulha ou clã, 
tanto quanto o jovem com a especialidade 
em cozinha é requisitado para cozinhar, 
por exemplo. Muitas vezes, seu trabalho 
consiste em conduzir uma canção, preparar 
uma apresentação ou compor. As atividades 
criativas podem exigir tarefas inovadoras, 
utilizando-se de instrumentos não conven-
cionais possíveis de serem construídos e 
manuseados em acampamentos.

Canções Escoteiras
Diz o oitavo artigo da Lei Escoteira que 

“o escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades”. 
O original, em inglês, diz “a scout smiles and 
whistles under all circumstances”, ou seja, 
“o escoteiro sorri e assobia sob qualquer cir-
cunstância”. De fato, para B-P, “o escoteiro 
deve superar as dificuldades na realização 
das tarefas propostas sem resmungar, afi-
nal é sempre mais fácil realizar uma tarefa 
sorrindo” (BADEN-POWELL, 2006, p. 26). 
Esta também parece ser a preocupação de 
alguns pesquisadores da área de psicologia, 
por exemplo, que têm estudado a utilização 
da música enquanto estratégia de coping – 
situações estressantes que demandam um 
grande esforço para sua resolução (PIMEN-
TEL et al., 2012).

Por esta razão – e partindo de uma 
observação de B-P – as canções escoteiras 
estão presentes em todas as atividades como 
elemento motivador e agente de sociabili-
dade. Da calorosa recepção de boas-vindas 
até a valsa da despedida, a música quebra 
barreiras nos acampamentos internacionais 

quando forma-se uma roda e os represen-
tantes de cada país uma canção agregando 
certas vezes uma coreografia, que deverá ser 
copiada pelos demais escoteiros dos outros 
países.

Para o Chefe Elmer (PESSOA, 2012, p. 
209-2011), “a canção é um importante re-
curso de formação” e completa dizendo que 
“usamos a canção no início da atividade para 
miscigenar o ambiente inicial”. Este tipo de 
atividade recebe o nome de “quebra-gelo”, 
que tem a finalidade de aproximar os jovens, 
tornando o bando inicial num grupo harmo-
nioso.

Os efeitos esperados são os de levantar 
a moral daqueles que precisam e refrear o 
entusiasmo daqueles excessos e isso ocorre 
porque “todos cantando a mesma música, 
no mesmo ritmo, na mesma altura e tom de 
voz, fazendo os mesmos gestos, a canção tem 
o poder de, praticamente, igualar a todos, 
tendendo a torná-los uma só mente em toda 
a seção” (PESSOA, 2012, p. 209-2011).

Há muitas opções de canções populares 
e escoteiras, que se escolhidas corretamente 
e aplicadas no momento certo são capazes 
de transformar o ambiente de acordo com o 
caráter do trabalho a ser desenvolvido. 

Neste sentido, e baseando-se nas vi-
vências realizadas no decorrer aproximada-
mente 17 anos de participação no Movimento 
Escoteiro, é possível definir algumas funções 
para a música no âmbito do escotismo, a 
saber:

Motivacional, em que os jovens são 
motivados e impulsionados a desenvolver 
diferentes tipos de tarefas;

Social, em que a música exerce um papel 
fundamental para a inclusão e representação 
dos jovens e seus grupos;

Emocional, em que a música é utilizada 
para compartilhar emoções e relações afeti-
vas entre os jovens.

O conceito de florestania parece ser 
pertinente às funções apresentadas, já que 
demanda o envolvimento e a construção de 
um modo de vida em harmonia com a flores-
ta. Assim, o Movimento Escoteiro, de modo 
geral, e a música, de modo particular, podem 
favorecer tais processos, pois promovem o 
engajamento de jovens e crianças em torno 
de uma mesma atividade.
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Considerações finais
A proposta do escotismo é fazer com 

que o jovem assuma seu próprio desenvol-
vimento baseado no respeito ao próximo e 
à natureza, principais características da flo-
restania. O neologismo não prega a simples 
junção entre “floresta” e “cidadania” uma vez 
que o propósito não é levar a cidadania aos 
Povos da Floresta e sim desenvolver direitos 
e deveres entre homens, animais, plantas, 
água, enfim, toda a natureza.

Respeitar as diversidades, ter uma vida 
simples e honesta tendo como cunho central 
a sustentabilidade é a concretização dos 
sonhos de Baden-Powell e Chico Mendes, e 
neste aspecto o escotismo pode ser um dos 
meios para a implementação da florestania.

De fato, como apresentado, a música 
possui um papel fundamental nestes pro-
cessos, uma vez que desempenha funções 
importantes na vida em sociedade: motiva-
cional, social e emocional. 

Para o futuro, parece ser relevante a 
realização de novas pesquisas, centrando em 
grupos específicos para avaliar a pertinência 
desta visão.
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Conhecimento indígena e a patrimonialização da ayahuasca

Andréa Martini
Universidade Federal do Acre

Introdução
Neste ano de 2012, participo de um 

levantamento preliminar para o Inventá-
rio Nacional de Referências Culturais da 
Ayahuasca (INRC). O INRC compõe-se de 
um conjunto de produtos técnicos que fun-
damentam o pedido de registro de um bem 
cultural de natureza imaterial. 

O pedido de registro da ayahuasca, em 
seu uso ritual como patrimônio imaterial 
brasileiro, data de 2008. Teve como signatá-
rios, os dirigentes do Centro Espírita Obras 
de Caridade Príncipe Espadarte (Barquinha), 
Centro Espírita Beneficiente União do Vege-
tal (UDV) e Centro de Iluminação Cristã Luz 
Universal - Alto Santo (CICLU), Fundação 
de Cultura e Comunicação Elias Mansour 
(FEM) e Fundação Municipal de Cultura Ga-
ribaldi Brasil (FGB). Acatado pelo Conselho 
Consultivo do Patrimônio Cultural, o pedido 
de registro dá origem ao estudo conhecido 
por INRC (IPHAN, 2012, pp. 1-4). 

O Registro de um bem cultural tem 
como objetivo a preservação de bens de 
natureza imaterial com reconhecido valor 
histórico e cultural na formação da sociedade 
brasileira. São festas, rituais, celebrações, 
conhecimentos, costumes e modos de fazer.  
Para avaliar adequadamente um pedido de 
registro é necessário que o IPHAN possua 
amplo conhecimento sobre o bem em ques-
tão. Para isto é realizado o Inventário. 

Estamos finalizando sete meses de tra-
balho no Levantamento preliminar do INRC. 
Os produtos foram desenvolvidos pela equi-
pe técnica composta por Flávia Burlamarqui, 
Wladimyr Sena, Sandra Goulart e eu que 
também coordeno a pesquisa.  Com a valiosa 
colaboração de Edward MacRae, Edson Lodi 
e Marcos Vinicius das Neves, Selene Fortini 
(design gráfico) e Sérgio Polignano (registro 
audiovisual). A responsável pelo acompa-
nhamento técnico junto ao IPHAN é Juliana 
Cunha. A empresa responsável é Marques & 
Barbosa. 

Utilizei-me aqui de um recorte geográfi-
co condizente com a complexidade do objeto. 
A ayahuasca, enquanto objeto de pesquisa, se 
compõe de elementos de ordem natural, psi-

cológica, neurológica, química, física, social, 
cultural, religiosa, jurídica. Sua observação 
sugere uma abordagem igualmente plural 
(ANDREONI JUNIOR, 2012, p. 14). O uso 
indígena e o uso contemporâneo apontam 
para uma transnacionalização do uso (SAÉZ, 
2011; LABATE, 2011). E também para a 
circulação de conhecimentos e bens entre os 
interessados

O recorte geográfico ampliado permite 
uma observação nítida desta realidade 
abrangente. Torna-se necessário, dedicar 
tempo e atenção aos sistemas indígenas de 
conhecimento, elencados por mim de forma 
tosca. Além de enviesados pelos meus pró-
prios interesses.

Como todo esforço tem seu resultado, 
o recorte ampliado permite observarmos 
que a ayahuasca está dispersa em países e 
continentes variados, entre grupos étnicos e 
sociais bastante distintos. No entanto, pouco 
é feito para resguardar conhecimentos tão 
variados. Em se tratando de conhecimentos 
indígenas, pouquíssimo é retratado, regis-
trado, reconhecido. São conhecimentos que 
nem sequer estão escritos, com pioneiras 
iniciativas em nosso estado (CPI, 2007). Ou 
mesmo, são conhecimentos que não podem 
ser registrados em meios físicos por trata-
rem-se de histórias, trajetórias e memórias 
de fontes orais, gráficas e pictóricas (OLI-
VEIRA, MARTINI & OLIVEIRA, 2011, p. 6).

Como parte desta apresentação, cito 
finalmente, as principais tarefas que me 
couberam. Revisão do conteúdo de relató-
rios parciais e finais. Listagem de possíveis 
especialistas e colaboradores indígenas 
para as fases seguintes do INRC. Listagem 
de localidades florestais, ribeirinhas e mu-
nicípios, em que se faça uso da bebida para 
realização de futuras pesquisas de campo. 
Elaboração da pesquisa e lista de referências 
bibliográficas sobre o uso indígena no Acre. 
As referências bibliográficas são descritas em 
fichas bibliográficas padrão INRC.  

Recomendo vivamente, um estudo 
específico sobre a ‘natureza indígena’ do 
bem cultural em questão. Talvez a pesquisa 
e o estudo sejam uma forma de resguardar, 
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parte do extenso cabedal de conhecimentos 
indígenas relacionados à ayahuasca. Cabedal 
já vilipendiado há dezena de gerações. 

Esta apresentação faz parte da minha 
reflexão pessoal sobre o tema. Não represen-
ta as idéias da equipe, nem do contratante. 

Abrangência cultural e territorial
Em termos geográficos, pode-se dizer 

que o uso da ayahuasca é mais ou menos 
generalizado, em países do continente sul-a-
mericano como Bolívia, Equador, Colômbia, 
Brasil. Numa macro região localizada no 
arco noroeste amazônico. E não falo do uso 
contemporâneo apenas (VARELLA, 2012, p. 
6-10).  Ou mesmo, de uma única modalidade 
para seu uso. Em toda a América do Sul é re-
latado o uso indígena. Com diferenças entre 
aspectos de sua origem, surgimento e de-
senvolvimento (SCHULTER & HOFMANN, 
1982). 

O termo “ayahuasca” é de família lin-
guística quíchua. Sendo aya, pessoa morta/
espírito; waska, corda/liana/cipó/barbante 
e também “puxar com força”. Variados gru-
pos da família lingüística quíchua utilizam 
a ayahuasca. Há falantes de quíchua na 
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e 
Argentina. Usam a ayahuasca os Ingas do 
Vale Sibundoy, Colômbia; os Kofan do Rio 
Putumaio, San Miguel, Equador. E os Calla-
waya na Bolívia e Peru. 

Entre os grupos equatorianos, Quíchua, 
Cayapa, Colorado, Cofane, Canelo, Secoya, 
Siona, Teetete e Auca. O pesquisador Luís 
Eduardo Luna faz uma relação de aproxima-
damente 42 nomes diferentes para a bebida. 
Além de 72 grupos étnicos que a utilizam (Cf. 
LUNA, 1986, p. 1-4 apud LABATE, 2004, p. 
2-5). Há debates sobre sua possível origem 
incaica (VARELA, 2012; SCHULTER & HO-
FMANN, 1982). 

No Alto e médio Rio Negro, variados 
grupos a utilizam ou utilizaram (REICHEL-
DOLMATOFF, 1976) como Tukano, Desana, 
Tariano, Baniwa. Em 1931, coletas botânicas 
entre os Tukano na Colômbia serviram para 
a reclassificação da espécie do cipó Baniste-
riopsis caapi utilizada na bebida (SÉRPICO 
& CAMURÇA, 2006, p. 17). 

Atualmente no Acre, todos os quinze 
grupos étnicos reconhecidos e residentes no 
estado fazem uso da ayahuasca. Uso circuns-
tanciado ou não. Na família linguística Aruak 

são Asheninka, Manchineri, Apurinã (3); na 
família Arawa, os Madijá (1) e na família 
Pano, Huni Kuin, Yaminawa, Yawanawa, 
Nukini, Puyanawa, Nawa, Kuntanawa, Sha-
wadawa, Shanenawa, Katuquina e Apolima 
Arara (11). 

Entre Asheninka, bebe-se em pequenos 
grupos noturnos e silenciosos. São encontros 
chamados kamarãpi (vômito, vomitar). Há 
cantos e pouco acompanhamento instrumen-
tal. Pawa, o Sol na cosmologia Asheninka 
é quem entrega a bebida para o Asheninka 
adquirir conhecimentos e aprendizados 
essenciais para sua vida (LESSIN, 2011). 
Através do uso repetido da bebida por longos 
anos, o especialista realiza suas viagens em 
outros mundos e adquire sabedoria própria.

Chamada de uni pelos Katuquina e 
pelos Yawanawa no Acre (LIMA, 2000; FER-
REIRA OLIVEIRA, 2012), a “ayahuasca indí-
gena” envolve especialistas e especialidades. 
É considerada uma forma de resguardar e 
manter a saúde, de evitar feitiços e malefícios 
em geral. É também considerada uma forma 
de instrução e aprendizado, um “sistema 
de comunicação” que independe da energia 
elétrica ou mesmo, da solar. E que possibilita 
a troca de informações e experiências entre 
pessoas a qualquer distância. 

A ayahuasca entre Katuquina é acompa-
nhada de outras substâncias amargas (muka) 
como tabaco inalado e kambô, kampu, kam-
põ; secreções do sapo Phyllomedusa bicolor 
aplicados sobre a pele, para tirar preguiça e 
má sorte na caçada (panema). O amargo é 
uma propriedade essencial do universo dito 
xamânico Katukina (LIMA, 2000, p. 17-18), 
mas, também, Yaminawa, Yawanawa.

Entre Katuquina, os especialistas rome-
ya e shoitya fazem uso da ayahuasca associa-
da aos amargos. Shoitiya é um especialista 
‘rezador’. Aquele que tem o canto (segundo 
GOES, 2009, p. 22-23). Já Romeya é um 
especialista cujos meios são tabaco ou pedra 
(rome, sendo–ya atributo de pessoa). Entre 
Yaminawa, Xinayá, especialista em plantas e 
rezas e Koshuit um tipo de pajé que tem ha-
bilidade com a vida e a morte. Ambos usam 
shori (ayahuaska), tida como um remédio. 
Tomar ayahuasca traz saúde ao corpo. Pode-
se aplicar também o bagaço em uso tópico 
(GIL, 2010, p. 172-177).

Usos e conhecimentos indígenas rela-
tivos à ayahuasca são tão variados como as 
cosmologias indígenas amazônicas e sul-a-
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mericanas.  Contemplam desde cerimônias 
públicas performáticas nos atuais Festivais 
Culturais, realizados anualmente no Acre, até 
o que chamo de uso cotidiano da ayahuasca. 
Quando o consumo da ayahuasca é feito nos 
grupos familiares, entre parentes e amigos. 

Seu uso diverso torna nosso objeto ain-
da mais rico. É de se prestar atenção.

Abrangência intelectual
Usar significa conhecer. E também, 

estabelecer interações, conexões, pesqui-
sar, desenvolver aparatos de classificação, 
tecnologias e sistemas de referência. 
(LÉVI-STRAUSS, 2008).  Ao usarmos um 
determinado bem ou recurso disponível 
em nosso cotidiano ou ambiente, também 
estabelecemos regras, condutas, formas e 
normas próprias para regularmos seu uso. E 
mesmo, o acesso ao seu uso. E as memórias 
de seus usos que são o próprio conhecimento 
em si. 

Através de memórias retratadas pelos 
Marubo, sabemos que no tronco da samaúma 
(Ceiba pentandra), as lagartas fazem casa e 
estabelecem um padrão ao aninharem-se. 
São os desenhos geométricos kene, utilizadas 
de diferentes maneiras conforme sua história 
e significado (OLIVEIRA, MARTINI & OLI-
VEIRA, 2011, p. 12). Os kene representam 
instruções profundas. E dialogam, intrinse-
camente, com a experiência da ayahuasca 
(CEZARINO, 2008). 

Na intersecção entre desenho, ayah-
uasca e canto, aparecem também as cobras. 
Muitas plantas e animais mostram kene, 
principalmente a sucuri rono ewa, ronin 
considerada como “madre de los diseños” 
pelos Shipibo-Konibo (BRABEC DE MORI & 
SILVANO DE BRABEC, 2009, p. 11). 

Entre os Huni Kuin, como em outros 
grupos de família Pano, a jibóia (Boa cons-
trictor), em sua variância encantada, hora 
cobra, ora gente, transformada em homem 
ou mulher, se encarrega de repassar para 
as mulheres, sigilosamente sua sapiência 
relacionada ao kene (CPI, 2007, p. 1-6). Os 
desenhos kene parecem ser tecidos primeiro 
em pensamento. Além de comportarem uma 
série extensa de procedimentos rituais e 
aprendizados pessoais relacionados à jibóia. 
E, só depois, se materializam, através das 
mãos capazes de cada artista. 

São necessários banhos, dietas, can-

torias especiais de repetição, exercícios de 
memória, estudos variados e uso de plantas 
e remédios como a ayahuasca (SALES, 
MARTINI & KAXINAWA, 2010, p. 17-18) 
para aprimorar o conhecimento de cada 
tecelã. Isso dura toda a vida (LAGROU, 
2007, p. 201-211). E, geralmente, é feito com 
acompanhamento cuidadoso de sua família, 
avó, mãe e outros membros próximos como 
irmãos, maridos e pais. 

Já na idade madura e velhice, as mulhe-
res, consideradas então mestras, comentam 
os trabalhos de aprendizes e mestras mais 
jovens, avaliam sua qualidade, ajudam a 
colocar preço nas peças. Explicam histórias 
complexas, respondem perguntas e orientam 
a visão da tecelã sobre o desenho. Observan-
do sua exatidão e também a capacidade de 
cobrir toda a superfície do pano com dese-
nhos equilibradamente dispostos (LAGROU, 
2007, P. 207-211). Elas também podem 
proporcionar sonhos explicativos. 

A ayahuasca, usada com a finalidade de 
aprender arte kene, vem acompanhada do 
uso de outras plantas. É o caso do piripiri 
Cyperus sp. E do sanango, Tabernaemon-
tana sananho (Cf. EMPERAIRE, 2002, P. 
669). Tais plantas são parte de um repertório 
comum entre populações da floresta no Alto 
Juruá, indígenas ou não. Servem para tirar 
panema, má sorte em geral e apurar a visão 
durante uma caçada. E para desenrascar um 
caçador, ou seja, permitir que ele volte a ma-
tar caça. Entre os Shipibo-Konibo, folhas de 
piripiri também são postas sobre o umbigo 
de aprendizes dos kene. 

Num estudo referente à patrimonia-
lização do kene Shipibo–Konibo, no Peru, 
Elvira Belaunde comenta a relação ayah-
uasca-desenho como sendo um método de 
ensinamento e comunicação só comparável à 
escrita e outras mídias como rádio, televisão, 
fotografia, cinema e internet (BELAUNDE, 
2012, p. 5). 

Explica que a ayahuasca proporciona 
visões detalhadas dos kene. Sendo que am-
bos representam hoje, importante fonte de 
renda para casais de desenhistas e onaya 
– curadores, residentes em morros de Puc-
calpa e cercanias (BELAUNDE, 2012, p. 1-2). 
Seus filhos, jovens e organizados artistas do 
coletivo indígena Barin Bababo (Filhos do 
Sol), foram os responsáveis pelo pedido de 
patrimonialização do kene Shipibo-Konibo, 
junto ao Instituto Nacional de Cultura do 
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Peru (INC). Era a grande a necessidade de 
se assegurar uma fonte de renda estável, em 
meio a uma situação social aviltante. 

Para a autora, a importância do proces-
so de patrimonialização de bens culturais 
amazônicos e indígenas é o reconhecimento 
oficial de disciplinas pessoais e também das 
epistemologias amazônicas e indígenas. 
Como se sabe, a patrimonialização não 
outorga direito autoral, patente, proteção 
contra pirataria ou cópia não autorizada. 
Seu principal incentivo é a geração de um 
instrumento legal que permite identificar, 
proteger, reconhecer e divulgar o bem cultu-
ral patrimonializado.  

Nas palavras da autora, o kene Shipi-
bo–Konibo é uma manifestação polissêmica, 
derivada dos conhecimentos compartilhados 
entre pessoas, cobras, ayahuasca e plantas.  É 
certo que haja uma comunicação entre kene 
e ayahuasca. E também entre a bebida e o 
ambiente endêmico do cipó (Banisteriopsis 
caapi) e também da folha chacrona (Psycho-
tria spp.), utilizadas na feitura da bebida 
(ANDREONI JUNIOR, 2012, p. 1-3).

Na cosmogonia Shipibo-Konibo, as 
plantas com poder tem uma origem comum: 
“a mãe das águas”, ou ainda, a mãe das 
plantas que se nutrem de água. Trata-se de 
rono ewa: a sucuri ou anaconda (Eunectes 
sp.) conhecida como  boa em castelhano 
regional. Já a cobra ronin, maior do que a 
primeira, geralmente é chamada de yacu-
mama em castelhano regional (BRABEC DE 
MORI & SILVANO DE BRABEC, 2009, p. 7).  
Os piri piris e a ayahuasca, para Belaunde, 
são manifestações explícitas da anaconda em 
forma vegetal. O universo se origina quando 
a sucuri canta os desenhos que contém, nas 
malhas de sua pele escamada insuflando-a 
(BELAUNDE, 2012, p. 3).

Na zoologia ocidental, jibóias e sucuris 
são répteis ofídios do gênero boídeo. Grupo 
de grandes ofídios escamados que habitam 
regiões tropicais e que matam as presas por 
constrição, aperto, compressão (SOUZA, 
MARTINI et ali, 2002, p. 592- 599). Essa 
família inclui a jibóia (Boa constrictor) e a 
sucuri (Eunectes murinus). O termo taxonô-
mico Boa significa ‘cobra aquática’. 
Ayahuasca e sua fonte

Entre pessoas que consomem ayahuas-
ca, sendo elas indígenas ou não, é comum a 
visualização de cobras, além de outros ani-

mais e plantas endêmicos amazônicos. Para 
Andreoni Junior, citado anteriormente, as 
mirações, como são chamadas por algumas 
religiões ayahuasqueiras, trazem consigo 
elementos característicos do ambiente onde 
vivem o cipó e a folha utilizados na feitura 
da bebida (ANDREONI JUNIOR, 2012, p. 7). 

As cobras e os desenhos são outro sinal 
da comunicação existente entre plantas, 
animais, ayahuasca e conhecimentos.  As 
cobras em geral, e no caso, jibóia e sucuri 
são consideradas fonte de conhecimento por 
inúmeros grupos culturais (CIRLOT, 2012). 
No caso Madija (Kulina) da família linguísti-
ca Arawa, a onça é outro animal cuja existên-
cia e experiência fundamenta princípios da 
cosmologia, mitologia, ritualística, estética, 
poética, ética, terapêutica (POLLOCK, 1994, 
P. 143-146). 

Entre Huni Kuin, Txana, especialista 
em canto, dança e ritual, sabe conduzir 
festas e celebrações. Dauyá é o especialista 
em plantas e sua administração; sabe curar 
pessoas. O Shûitiya é um tipo de rezador. Já 
o Pashui é mais próximo à figura do pajé (SA-
LES, MARTINI & KAXINAWA, 2010, p. 17). 
Entende dos seres invisíveis e pode trabalhar 
com ajuda de ayahuasca e rapé. Sonha e faz 
sonhar. Indica lições e acordos com espíritos 
disponíveis de animais e falecidos também 
que podem ser apoderados por ele próprio. 
As jibóias são importantes para cada um 
destes especialistas.

Entre os Apurinã de Pauini são os 
espíritos de felinos como onças-pintadas 
(Panthera onca), gatos - maracajá (Leo-
pardus wiedii) e répteis como as cobras. 
Chefes de espécies animais são pajés. É nesta 
qualidade, diz Juliana Schiel que conversam 
com os pajés humanos. Uma das funções do 
pajé é dominar, controlar esses seres: fazer, 
por exemplo, com que parem de “assombrar” 
alguém. Ou que as cobras parem de picar 
(SCHIEL, 2004: p. 89). 

A cobra jibóia é portadora de conhe-
cimento (LAGROU, 2007, P. 193-211). 
Conhecedora, fonte e reprodutora de 
especialidades. Em sua malha encantada, 
as categorias e limites ortodoxos da ciência 
hegemônica confundem-se perante episte-
mes de vanguarda (CUNHA, 2009; CUNHA 
& ALMEIDA, 2002).  

Em algumas histórias Huni Kuin, ela 
é a própria raiz do cipó huni (banisteriosis 
caapi). Da cobra, em seu digamos estado 
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vegetal, do lenho do cipó-cobra, surgem ou-
tros conhecimentos como, o uso de plantas, 
folhas, cascas, raízes, flores e batatinhas. 
Lembra-nos o argumento Shipibo-Konibo de 
Elvira Belaunde, citado anteriormente. 

Já entre os Tamawawo, grupo clânico 
Marubo, o matsi tama kene é “camuflado” 
pelo pajé para proteger o povo. Pois, o dese-
nho da jibóia “atrai, engana, mata” e carrega 
para uma vida que não é boa, segundo expli-
cações da desenhista Varî Vãtí. Tais espécies 
de cobras, os Marubo não matam e nem 
olham (OLIVEIRA, MARTINI & OLIVEIRA, 
2011, p. 10). O mesmo acontece entre os 
Katuquina.

A jibóia freme suas escamas. E durante 
um estado alterado, a pessoa pode sentir 
arrepios em sua coluna vertebral, igualmente 
estivesse fremindo suas próprias escamas. 
Ou mesmo, transformar-se na cobra e ser 
engolido por ela. Fato que simboliza para 
grupos como Huni Kuin, Yawanawa e Yami-
nawa, o interesse da cobra em repassar seus 
conhecimentos para um futuro pajé (SAEZ, 
2011; GIL, 2010; LIMA, 2000). 

A cobra jibóia, assim como a sucuri, 
embora não possua presa pode apanhar com 
a boca (abocanhar), morder, enrolar, masti-
gar, constringir e até engolir animaizinhos 
de tamanhos variados. Entre seringueiros 
acreanos há variados relatos de lutas entre 
cobras sucuri e seres humanos, onde alguns 
saem vitoriosos só para contar a história. 
Outros se defendem com rezas e desenhos 
como o “cinco – Salomão” (signo-de-salo-
mão ou estrela-de-davi) na porta de casa, 
dentre outras ciências variadas para prote-
ção (SOUZA, MARTINI et. alli, 2002, p. 585; 
ARAÚJO, 1996; PANTOJA, 2002).  Durante 
as “sessões de cipó” também. 

Ainda entre os seringueiros, mas, 
também entre grupos indígenas das famílias 
linguísticas Pano e Arwak, há um evento co-
nhecido, em português regional, como trato. 
Nele, uma pessoa interessada em aprender 
habilidades específicas, faz uma negociação 
com a cobra. As habilidades como “rezar”, 
cantar, dançar e bem enxergar, ser bom 
caçador, visualizar malfeitos e inimigos, ou 
mesmo, tornar-se invencível nas discórdias 
são todas passíveis de trato (ARAÚJO, 1996; 
SOUZA, MARTINI et ali, 2002) 

Jibóias e sucuris, de preferência grandes, 
são reservadas para tal fim entre Yaminawa, 
Yawanawa, Huni Kuin, Katuquina (SOUZA, 

MARTINI, et. ali, 2002, p. 592-597). As 
jibóias são guardadas em caixas fechadas, 
durante parte do dia. Mas, são soltas para 
passear e se alimentar de sapos e pequenos 
animais, voltando ou sendo recolhidas pelos 
donos ao entardecer. As trocas entre as pes-
soas e cobras existiram desde sempre. 

O “trato com a jibóia” envolve conheci-
mentos e poderes como o da invisibilidade e 
da irresistibilidade à sedução, obtido através 
da ingestão do olho da jibóia branca ou de 
seu contato, quando o olho é posto num teci-
do quadrado, costurado e mantido seco sob a 
camisa. O olho é retirado com a cobra ainda 
viva. A cobra deve ser posta para rastejar no-
vamente. Segue sem o olho, mas, alguém lhe 
deve algo. E enxerga por ela, ou, como ela. 

Conclusão
Ao investigar a diversidade de usos 

indígenas relacionados à bebida, conhecida 
genericamente como ayahuasca, no estado 
do Acre e circunvizinhança, deparei-me com 
sofisticados sistemas de transmissão, repas-
se e aprendizado de conhecimentos, direta 
ou indiretamente relacionados a ela. 

Como dito, a bebida “dialoga” com 
inúmeras artes, práticas e conhecimentos, 
essenciais ao legado, memória, organização 
social, ética e estética das sociedades indíge-
nas. Além disso, a ayahuasca permite aces-
sar, e muitos nem precisam ingeri-la para 
perceber seus efeitos, complexos sistemas de 
conhecimento e pensamento inter-relaciona-
dos. Trata-se de um legado comum a toda a 
população amazônica e sul-americana.

A ayahuasca, através da experiência 
que proporciona, sintetiza um conjunto 
de conhecimentos sistemicamente rela-
cionados. É o que chamei de ‘ramaria de 
interações’. Trata-se de um amplo conjunto 
de conhecimentos interligados, associados, 
transferidos, memorizados, sintetizados que 
se relacionam a partir e através da bebida. 
Trata-se de uma escola verdadeira. Essa 
ramaria, caso primeiramente, observada, e 
posteriormente, compreendida e valorizada 
em projetos e processos, pode servir como 
resguardo destes mesmos princípios em 
filamento. 

Devemos ter atenção redobrada como 
técnicos, observando e valorizando de fato, 
indivíduos e grupos que resguardam, sem 
qualquer incentivo ou apoio técnico, humano 
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e financeiro, todo um universo de conheci-
mentos já historicamente impactados. De-
vemos sim, contribuir para o fortalecimento 
destes conhecimentos indígenas. Além de 
destacar, ou melhor, dar seu devido valor 
no processo de registro da ayahuasca como 
patrimônio imaterial do Brasil. Devemos 
ampliar os canais de repasse de tais conhe-
cimentos para além do exótico. E também 
garantir condições para sua livre reprodução, 
circulação e reprodução. Expandir tais co-
nhecimentos e inventaria-los com respeito. 
Intercambiar conhecimentos, em verdade. 
E não apenas, “democratizar” o acesso a tais 
conhecimentos, através da comercialização 
do chamado turismo xamânico, festivais 
culturais e pajelança delivery. 
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Introdução
Numa escrita pós-moderna da história e 

da literatura, a ficção e a história são discur-
sos que constituem sistemas de significação 
pelos quais damos sentido ao passado (HUT-
CHEON, 1991, p.122), sendo a reconstrução 
e a representação de um passado, o ponto de 
aproximação entre as duas, pois a história 
reconstrói fatos passados que envolvem o 
homem em sociedade ao longo dos tempos e 
a ficção cria fatos ou até mesmo recria fatos 
históricos por meio da imaginação. Nesse 
sentido, ambas têm como instrumento co-
mum na construção de um discurso sobre o 
passado: a imaginação. E foram os estudos 
sobre o imaginário que permitiram que as 
relações entre história e ficção fossem redi-
mensionadas, abrindo um novo caminho e 
possibilitando-nos a recuperação das formas 
de ver, sentir e expressar o real dos tempos 
passados. 

Por sua vez, o imaginário é uma
Atividade do espírito que extrapo-
la as percepções sensíveis da rea-
lidade concreta, definindo e quali-
ficando espaços, temporalidades, 
práticas e atores, o imaginário 
também representa o abstrato, o 
não-visto e não experimentado. É 
elemento organizador do mundo, 
que dá coerência, legitimidade e 
identidade. É sistema de identifica-
ção, classificação e valorização do 
real, pautando condutas e inspi-
rando ações (PESAVENTO, 2006, 
p.2).

Também, o imaginário encontra a sua 
base de entendimento na ideia de represen-
tação. Neste ponto, a literatura e a história 
“como narrativas são representações que se 
referem à vida e que a explicam” (PESAVEN-
TO, 2006, p.3).

Dessa forma, podemos perceber que a 
imaginação é o meio que permite o diálogo 
da história com a literatura. Porém, esse 

não é um caminho simples que nos parece 
ser. A complexidade nessa relação se dá no 
momento em que consideramos que “o texto 
histórico comporta a ficção” (PESAVENTO, 
1999, p.820), haja vista que o historiador 
ao reunir informações de diversas fontes 
para formalizá-las em um texto, escolhe, 
seleciona, monta e utiliza de atividades que 
se articulam à capacidade de imaginação 
criadora de construir o passado e representá
-lo. Mas, essa capacidade de imaginação não 
usufruirá de total liberdade como a ficção 
desfruta, visto que “a tarefa do historiador 
é controlada pelo arquivo, pelo documento, 
pelo caco e pelos traços do passado que che-
gam até o presente” (PESAVENTO, 1999, p. 
820). Assim, se a história for definida como 
uma ficção, devemos ter consciência de que 
é uma ficção controlada. Esse controle se dá 
pelos seguintes aspectos: o compromisso do 
historiador com relação ao seu ofício, pois se 
ele se propõe a atingir um real acontecido, 
seu desejo de verdade impõe-se à criação; 
as estratégias argumentativas e os rigores de 
método, que “cercam, testam, comparam e 
cruzam o objeto e os documentos escolhidos 
no maior número de relações e comparações 
possíveis” (PESAVENTO, 1999, p. 821).  

Ao reconstituir uma temporalidade 
que não vivenciou, o historiador necessita 
interpretar os fatos e manter neutralidade; 
precisa produzir um texto dotado de coe-
rência e repleto de significados; e o conjunto 
desses elementos, no final, deve convencer o 
público leitor. É aí, que começa o problema 
e uma discussão intensa entre os estudiosos. 
Essa interpretação por mais neutra que seja, 
necessita do auxílio do que se é chamado de 
ficção, isto é, o historiador acaba usando sua 
imaginação. Entretanto, uma imaginação 
controlada por um método e restrita a um 
fato histórico. 

Além do mais, neste ponto ocorre a 
semelhança entre o papel do historiador e do 
romancista, ambos estão fora do acontecido 



58

e tentam penetrá-lo, e a esse processo de 
penetração, chama-se de “ ‘efeito do real’, 
que busca pelos caminhos do imaginário, 
representar outro contexto, que se viabiliza 
segundo distintas hierarquias de verdade” 
(PESAVENTO,1999, p.821). 

Nessa busca pelo real, tanto a história 
quanto a ficção necessitam de alguém que 
lhes interprete e que lhes dê sentido por 
meio do discurso, que segundo Hayden 
White (1994, p.16), “o intuito do discurso é 
constituir o terreno onde se pode decidir o 
que contará como um fato em consideração 
e determinar o modo de compreensão mais 
adequado ao entendimento dos fatos assim 
constituídos.” Dessa maneira, a história 
produz sua narrativa de forma controlada e a 
ficção transpõe, recria e reinventa os fatos e 
personalidades históricos, dando-lhes novas 
interpretações no universo romanesco, ou 
seja, ambas “são representações construídas 
sobre o mundo e que traduzem, ambos sen-
tidos e significados inscritos no tempo. En-
tretanto, as narrativas histórica e a literária 
guardam com a realidade distintos níveis de 
aproximação” (PESAVENTO, p. 7, 2006).

Outrora, as relações entre a história e 
a ficção não se restringem somente aos as-
pectos citados. Há outro ponto de relevância 
a ser discutido e que nos interessa aqui, a 
literatura pode ser fonte para a história. Que 
consoante Pesavento,

A literatura é, pois, uma fonte para 
o historiador, mas privilegiada, 
porque lhe dará acesso especial 
ao imaginário, permitindo-lhe 
enxergar traços e pistas que ou-
tras fontes não lhe dariam. Fonte 
especialíssima, porque lhe dá a 
ver, de forma por vezes cifrada, as 
imagens sensíveis do mundo. A li-
teratura é narrativa que, de modo 
ancestral, pelo mito, pela poesia ou 
pela prosa romanesca fala do mun-
do de forma indireta, metafórica 
e alegórica. Por vezes, a coerên-
cia de sentido que o texto literário 
apresenta é o suporte necessário 
para que o olhar do historiador se 
oriente para outras tantas fontes e 
nelas consiga enxergar aquilo que 
ainda não viu (2006, p.8).

Frente a esse aspecto da literatura, o 
historiador pode ter seu olhar redirecionado 
para outras fontes e nelas perceber um ponto 

de vista ainda não considerado. Da mesma 
forma, o leitor poderá ter uma leitura dife-
rente da perspectiva do discurso histórico 
comum, construindo uma leitura mais ampla 
e crítica do fato histórico em questão.

É apoiado neste último ponto do en-
trecruzamento entre a história e ficção que 
pretendemos neste trabalho verificar como 
se deu o diálogo entre a narrativa histórica 
e a narrativa literária que explora a vida do 
índio Caripuna encontrado doente por um 
grupo de trabalhadores durante a construção 
da Ferrovia Madeira-Mamoré, no início do 
século XX. Para isso, faremos uma com-
paração de como foi construído o discurso 
narrativo sobre esse índio, produzido por 
historiadores e como o discurso literário foi 
criado no romance histórico Mad Maria, de 
Márcio Souza, que mostra-nos a história da 
construção dessa ferrovia a partir do olhar 
dos envolvidos neste projeto. Com essa 
comparação, verificaremos se esta ficção 
pode contribuir na interpretação de fatos 
históricos, assim como, se ela é capaz de re-
dimensionar o olhar do historiador para algo 
que ainda não enxergou.

História e o índio Caripuna
O Brasil, em 1903, após chegar a um 

acordo com a Bolívia, assinou o Tratado de 
Petrópolis, ficando responsável pela cons-
trução de uma ferrovia que ligaria o porto 
de Santo Antônio, no rio Madeira, até Gua-
jará-Mirim, no Mamoré, chegando até Vila 
Bela (Bolívia), na confluência do Beni e do 
Mamoré.

A construção desta ferrovia, chamada 
de Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, se 
deu em três tentativas, das quais somente a 
terceira teve sucesso. Em 1907, a concessão 
da ferrovia foi comprada pelo norte-america-
no Percival Farquhar, e tal empreendimento 
foi reiniciado. Mas dessa vez, para não ter 
os mesmos problemas dos empreiteiros 
anteriores: a insalubridade da região, a falta 
de controle das doenças tropicais, ataques de 
índios, e falta de comida e de água, Farquhar 
precaveu-se, construindo um hospital, Hos-
pital da Candelária, e contratando médicos 
especializados para tratar os doentes da 
obra, sofredores de doenças endêmicas da 
região. Com essas medidas e mais algumas 
outras, o empresário conseguiu o sucesso da 
construção da ferrovia com sua entrega em 



59

1912, cinco anos após seu início. 
Para registrar este fato histórico, os 

historiadores, de um ângulo exterior, man-
tiveram a autoridade de sua escrita através 
de diversas fontes de informação. E foi por 
meio de uma dessas fontes ou mais, que o 
historiador Manoel Rodrigues Ferreira, em 
seu livro A Ferrovia do Diabo, contou-nos 
a história da construção da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré em detalhes e trouxe-nos 
o relato sobre o índio Caripuna da seguinte 
forma:

Eis que, certo dia de manhã, a tur-
ma da construção encontrou, no 
aterro, um índio abandonado pela 
tribo. Ele estava com grande úl-
cera na perna e não podia sequer 
levantar-se. Ao lado, uma cabaça 
com alimentos. Com toda a certeza, 
os caripunas abandonaram aquele 
membro da tribo, a fim de verificar 
o que o pessoal da construção lhe 
faria. Pois, se o quisessem fazer 
morrer à míngua, largá-lo-iam 
noutro local, e não ali. Repetia-se, 
agora, o que há mais de vinte e cin-
co anos acontecera a Júlio Pinkas, 
quando encontrara uma índia nas 
mesmas condições. Não há dúvi-
da de que ambos, assim doentes, 
foram abandonados para serem 
encontrados pelos ádvenas. Com 
toda certeza, o índio estaria supon-
do que o matariam, sem piedade. 
Entretanto, o médico chefe do hos-
pital de Candelária, Dr. Lovelace, 
em inspeção aos acampamentos 
de trabalhadores, encontrou-o e 
levou-o consigo. A úlcera, devido 
ao seu estado adiantado, não po-
dia mais ser tratada. E o Dr. Lo-
velace resolveu amputar a perna 
direita do índio. Depois, mandou 
vir dos Estados Unidos um apare-
lho ortopédico que a substituísse. E 
meses após, quando o índio já esta-
va novamente na plenitude de sua 
energia física, fê-lo voltar à tribo. 
É de se imaginar o espanto dos ca-
ripunas. Dias após, ele voltou ao 
acampamento de trabalhadores, 
trazendo em sua companhia qua-
torze índios. Estava estabelecida a 
amizade entre o pessoal da estrada 
e os caripunas. Mais tarde, foram 
tratados de pneumonia, no hospi-
tal de Candelária. Com os caripu-
nas estava selada a amizade (FER-
REIRA, 1982, p.241-242). 

Esse breve relato é um dos poucos que 
podemos encontrar sobre esse episódio. Per-
cebemos que Ferreira nos apresentou o índio 
através da descrição da cena e do ato do Dr. 
Lovelace, citou essa parte da história numa 
sequência cronológica, explicando-a. Ainda, 
havendo a estrutura de um romance em sua 
narrativa: cenário, personagens e ações que 
se delineiam num enredo, trazendo assim, a 
representação do que encontrou nas fontes 
históricas.

Além deste fato ser relatado por este 
historiador, podemos, hoje, encontrar uma 
de suas fontes de criação: as duas fotos que 
registraram a existência deste índio, sua pre-
sença no Hospital da Candelária  e a prótese 
que ganhou  do Dr. Lovelace. Essas fotos 
foram tiradas pelo fotógrafo norte-ameri-
cano Danna Bernard Merril, contratado por 
Percival Farqhuar, para fotografar a abertura 
da selva, as colocações dos dormentes e dos 
trilhos, das pontes, dos pontilhões e das 
vigas. Atualmente, estão guardadas e conser-
vadas no Museu Paulista da USP. Isso pode 
ser visto nas fotos 1 e 2 abaixo, reproduzidas 
no livro da historiadora Yêdda Pinheiro Bor-
zacov, em 2011.

Foto 01

Índio caripuna ao lado do Dr. Lovelace
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Foto 02

Índio posa junto com os médicos e enfer-
meiros do hospital

Essas fotos do índio, por si só, permitem 
que a autoridade da escrita dos historiadores 
seja mantida. Mas, não são as únicas fontes 
que mostram a existência desse índio. Tam-
bém, uma historiadora rondoniense, relata-
nos, em seu livro “Imagens de Rondônia: a 
fotografia documenta a história”, o seguinte: 

Como ninguém sabia seu nome e 
nem com ele se podia entender, 
os médicos deram-lhe a alcunha 
de Pitt. [...] Infelizmente Pitt esta-
va predestinado a perder a outra 
perna. Apareceu um dia, no Hos-
pital, com a perna esquerda total-
mente esmagada. A amputação foi 
inevitável. O Caripuna corajoso 
e resignado não se lamentava e 
procurava apoio de duas muletas 
para auxiliar o trabalho na far-
mácia, onde ocupava em encher 
de quinina as drágeas de gelatina 
distribuídas diariamente às refei-
ções a todo pessoal. Adaptou-se 
bem a nova situação: passeava de 
trem e automóveis, aprendeu in-
glês, conversava ao telefone, ouvia 
fonógrafo e se deliciava ao assis-
tir filmes de cinema (BORZACOV, 
2011, p. 105). 

Com esse relato, notamos que a historia-
dora explorou uma parte da história que não 
pode ser observada nas fotos, relatou-nos o 
que aconteceu com o índio após seu encontro 
com o pessoal da ferrovia: o índio ganhou um 
nome americano, perdeu a outra perna, foi 
forte com relação ao seu destino, ganhou um 
trabalho na farmácia do hospital e por fim, 
adaptou-se à cultura dos brancos.

Por outro lado, os textos históricos não 

nos trazem os motivos que levaram o índio 
Pitt a aculturar-se e não conviver mais com 
sua tribo. No entanto, a literatura, através do 
imaginário e também de fontes históricas, 
pode nos ajudar a compreender melhor o que 
aconteceu, o que se passou, o porquê da mu-
dança de cultura, já que a cultura indígena é 
bem tradicional e incorporada pela tribo. 

       
O índio Caripuna em Mad Maria, 
de Márcio Souza

No livro Mad Maria, o autor Márcio 
Souza, conta-nos a história da construção 
da Ferrovia Madeira-Mamoré entre os anos 
de 1907 a 1912. A história ocorre em meio 
a Floresta Amazônica e compreende diver-
sos personagens, fictícios e reais, como: o 
empreiteiro da obra, Percival Farqhuar; o 
médico Finnegan; o engenheiro Collier; os 
trabalhadores de diversas nacionalidades; o 
índio Caripuna Joe; a boliviana Consuelo; e 
alguns políticos brasileiros. O que diferencia 
esta obra de outras, é que essa parte da his-
tória nos é relatada a partir da perspectiva 
das personagens. Dessa forma, ao lermos 
o livro, podemos construir uma visão da 
história de diversos ângulos e podemos ter 
um olhar diferente do concebido por textos 
históricos. Mas, é a partir da perspectiva do 
índio Caripuna, uma das personagens desse 
romance histórico é que observaremos como 
o discurso narrativo foi criado.

Ao resgatar a história, “acredita-se que 
Márcio Souza se inspirou na referida figura 
para construir a personagem Joe” (GOMES, 
2011, p.64), um índio Caripuna que se dife-
rencia do verdadeiro por um nome diferente 
e por ter as duas mãos amputadas e não a 
perna, como relatado pela história. Todavia, 
“A visão de um caripuna mutilado entre fun-
cionários do Hospital da Candelária é, pro-
vavelmente, a imagem mais fiel, agônica, do 
índio naquela ferrovia” (HARDMAN, 2005, 
p.28).  Através dessa recriação, nos é per-
mitido perceber como se davam as relações 
entre as diferentes etnias presentes na cons-
trução da ferrovia: brancos, negros, índios e 
amarelos; assim como, os aspectos culturais 
de cada povo, maneiras diferentes de pensar 
e de ver o mundo. Para isso, o autor faz neste 
romance, um resgate de emoções, de formas 
de sentir, de atitudes e de pensamentos que 
se deram numa temporalidade passada e 
somente possíveis de resgate por meio da 
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ficção. 
Dessa forma, ao introduzir o índio 

caripuna no romance, Márcio Souza inicia 
a passagem sobre o índio, mostrando o seu 
pensamento sobre o homem branco: “Os ci-
vilizados eram uma tribo difícil de entender” 
(2002, p.40). Depois, continua a descrição 
da cena, revelando um índio que não com-
preendia as atitudes e costumes dos homens 
brancos, e que sentia medo deles. Além 
disso, podemos perceber alguns detalhes 
sobre a vida do índio: caçava e pescava para 
comer; possuía tradições e já começara a se 
aculturar. 

Além dos pensamentos do índio, o 
romance retrata as consequências deixadas 
pelo processo exploratório da colonização.

Quando a chuva caísse, ele tinha 
de estar protegido. E certamente 
logo estaria chovendo. Ele não ti-
nha mais maloca, não tinha casa, 
nem pai, nem mãe, nem irmãos 
ou parentes. Tudo o que tinha era 
fome, muita fome. Às vezes ele con-
seguia roubar comida dos civiliza-
dos e devorava sem mesmo sentir 
o gosto. Às vezes conseguia pegar 
um peixe e assava numa fogueira 
e comia, sempre esquecendo do 
gosto porque estava se alimentan-
do para se manter vivo e impedir 
que a fome continuasse na barri-
ga, roendo lá dentro como um rato 
doente. Era um homem magro, 
pele flácida e terrosa, tinha perdi-
do o viço moreno de sua raça. Era 
também um homem baixo e cada 
dia regredia para um estágio em 
que as sensações pouco contavam, 
estava envilecido. O ato de roubar 
os civilizados não tinha para ele 
nenhuma conotação real de roubo. 
Ele tirava dos civilizados o que lhe 
fascinava, e achava que os civiliza-
dos possuíam coisas demais e não 
fariam nenhuma questão. [...] Não 
tinha ilusões, nem sonhos, nem 
mesmo esperava um dia se tornar 
pelo menos amigo dos civilizados. 
Outros irmãos seus tinham tenta-
do e haviam morrido ou agora an-
davam trabalhando duro em San-
to Antônio, bebendo muito e sem 
mulheres. [...] Já tinha se casado 
há muito tempo e agora estava so-
zinho. Sua mulher era uma moça 
tacuatepes de nome muito bom 
na hierarquia. [...] Viviam numa 

maloca no alto Mutum-Paraná, já 
perto dos elevados dos pacaás-no-
vos, com mais vinte e poucas famí-
lias de muitas meninas e meninos 
e seus velhos sorridentes contando 
histórias lindas no fim da tarde 
(SOUZA, 2002,  p.87-88).

Vemos no início desse parágrafo, as con-
sequências da ganância do homem, o índio 
não tinha mais um lar, não tinha mais uma 
família para viver em forma de tribo e manter 
suas tradições, não tinha nem mesmo outros 
membros da tribo para conviver. Todos 
tinham sido mortos pelos civilizados durante 
suas conquistas de terras e os que restaram, 
estavam trabalhando para o homem branco. 
O índio estava em meio à floresta, seu lar, 
mas sem casa. O índio sentira fome, coisa que 
não existira antes da chegada dos civilizados. 
O índio chegara a roubar comida, porém, 
não tinha consciência de seu ato; essa ação 
“roubar” não existia em sua cultura, visto 
que todos viviam em comunhão e tudo era 
compartilhado. 

Depois de mostrar o que havia aconteci-
do com a tribo do índio, o autor mostra-nos 
novamente a visão do índio em relação aos 
civilizados:

O contato com os civilizados era 
mínimo, algumas vezes encontra-
vam com eles no rio e trocavam 
frutas, peles, comida, por pedaços 
de pano, faca e espelhos. [...] Os 
civilizados pouco apareciam na 
maloca, e quando vinham não fi-
cavam para dormir e nem aceita-
vam comida e bebida. O seu povo 
era muito manso e tinha orgulho 
de ser melhor e mais bem orga-
nizado que os civilizados. Quan-
do algum civilizado chegava na 
maloca, todos vinham recebê-lo e 
mostrar amizade para amansar 
o branco. É que os velhos diziam 
sempre que de todas as tribos os 
civilizados eram mais bravos e 
perigosos, porque matavam sem 
nenhum motivo, sem estarem fa-
zendo guerra ou por qualquer ceri-
mônia deles. Matavam por matar, 
atirando com as suas espingardas 
até naqueles que vinham para a 
beira do rio fazer sinal de alegria. 
Os brancos civilizados e também 
os civilizados de pele mais escura 
eram mais ferozes do que os xa-
vantes e os bororos, mais ferozes 
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que os parecis. O seu povo, não. 
Os civilizados chamavam seu povo 
de caripuna e tinham inventado a 
lenda de que eram perigosos por-
que usavam duas penas de arara, 
amarelas, atravessadas no nariz. 
[...] Mas os civilizados gostavam 
de mentiras e começaram a matar 
gente de sua maloca ou atrair os 
rapazes com promessas que nunca 
cumpriam (SOUZA, 2002. p. 88-
89)

Na visão do índio, sua tribo, os cari-
punas, era mais organizada do que a dos 
brancos, eram amigáveis e não matavam sem 
motivos. Já os civilizados, eram bravos, pe-
rigosos e faziam guerras sem motivos. Além 
de não serem confiáveis, eram mentirosos e 
enganavam os jovens índios com promessas, 
levando-os à morte ou ao trabalho junto 
com os civilizados ou à bebedeira em vilas 
próximas. No entanto, as relações pacíficas 
de contato com o civilizado não foi algo que 
ocorreu com muita frequência na história. 
A narrativa mostra-nos as relações entre 
os indígenas e os seringueiros, homens que 
adentraram a floresta para a exploração e 
comercialização de borracha. Relações estas 
de ataques durante a madrugada e roubo de 
mulheres indígenas.

Até que foi bom eles não estarem 
mais ali quando os civilizados, 
chamados de seringueiros, deram 
de fazer guerra de madrugada, 
quando entravam gritando e ati-
rando na maloca, fazendo todos 
correrem para o mato. Eles vi-
nham roubar mulheres e ele en-
tão compreendera que talvez os 
civilizados não tivessem mulheres 
suficientes entre eles e precisavam 
de moças para casar. O seu povo 
poderia ter feito um acordo com os 
civilizados, isto já tinha acontecido 
antes quando os parecis precisa-
ram de mulheres e eles tinham fei-
to um bom acordo de casamentos 
(SOUZA, 2002, p. 89). 

E é desse modo que o autor nos des-
creve o índio Caripuna, personagem de sua 
narrativa. Um índio que havia perdido tudo 
devido às atitudes dos que se diziam civili-
zados e incompreendidos por aquele povo. 
Um índio que não fora exceção, não escapara 
das consequências da ganância do homem 

civilizado, com um discurso de progresso e 
lucro. Assim, somente depois de mostrar-nos 
os motivos que levou o índio a pegar algumas 
coisas dos brancos é que Márcio Souza nos 
relata o que aconteceu com o índio e seu 
contato com a equipe médica da obra, fato 
histórico relatado por historiadores.

Estava de mau jeito ali naquele oco 
cheirando a terra e madeira apo-
drecida, um cheiro bom e amigo. 
Quando a chuva terminasse, ele 
se levantaria e tentaria pegar al-
guma comida dos civilizados. [...] 
Saiu na chuva, reverente perante 
os relâmpagos que riscavam o céu 
lá acima das copas das grandes 
árvores. [...] A chuva estava forte 
e ele correu para onde os civiliza-
dos estavam vivendo. Escondeu-se 
debaixo de um encerado e gostou 
porque era quente e a água não 
atravessava para molhar sua pele. 
Ali ficou até a chuva passar, feliz, 
meio dormido, quando foi desper-
tado por um grupo de civilizados. 
Tentou correr, mas os civilizados o 
seguraram. De seus bolsos caíram 
espelhos, pentes, canetas, tocos de 
lápis, canivetes e outras miudezas 
que ele tirava dos civilizados. Tudo 
o que tinha foi retirado, incluin-
do o calção imundo, presente dos 
homens do Pai Rondon. Os civili-
zados estavam excitados e batiam 
nele, batiam com força, ele grita-
va. Vomitava sangue e os beiços 
estavam partidos e inchados e mal 
podia abrir os olhos. Aconteceu en-
tão o pior. Os civilizados segura-
ram ele esticado no chão e coloca-
ram os dois braços dele sobre um 
dormente. Um civilizado pegou um 
machado e decepou na altura do 
antebraço as suas mãos (SOUZA, 
2002, p.113). 

Márcio Souza, em sua ficção, recria o 
encontro do índio com os trabalhadores da 
obra, relatado por historiadores. O índio 
tem suas mãos decepadas, é socorrido pelo 
médico local da companhia, Dr. Finnegan, 
que o trata ali até ter a oportunidade de 
transferi-lo para o hospital da Candelária e 
receber melhor tratamento até recuperar-se. 

Após algum tempo, sua transferência 
aconteceu e no Hospital da Candelária foi 
acomodado numa enfermaria. Quando che-
gou nesse hospital, devido ao seu espírito 
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brincalhão, tornou-se a figura mais popular 
daquele local e como ninguém sabia seu 
nome, “[...] chamavam ele de Joe, Joe cari-
puna, o índio” (SOUZA,2002, p. 348). Ainda, 
fez amizade com outra paciente, chamada 
Consuelo. 

Até este ponto da narrativa de Márcio 
Souza, notamos que faz uso da imaginação 
para a recriação deste personagem. Modifica 
o nome e coloca-o ao lado do Dr. Finnegan, 
personagem fictício, que salva sua vida. E 
somente depois de sua transferência para 
o Hospital da Candelária é que tem contato 
com o Dr. Lovelace, personagem presente 
nos relatos históricos e responsável pelo 
tratamento deste  índio. No entanto, no 
decorrer do romance, o contato do Caripuna 
com o Dr. Lovelace é pouco mostrado, tendo 
ênfase as suas relações com o Dr. Finnegan.

Após descrever este fato, o discurso nar-
rativo conta que Joe começara a desenvolver 
habilidades com os pés e até aprendera a 
tocar piano com sua amiga Consuelo. “Foi 
assim que uma manhã, quando Consuelo 
chegou ao cassino, deparou com Joe sentado 
numa pilha de caixas que o levaria acima 
das teclas, dedilhando habilidosamente 
as notas como muitas de suas alunas não 
conseguiam fazer” (SOUZA, 2002, p. 410). 
Devido a este feito, todos a sua volta ficaram 
impressionados, surgindo a ideia de o índio 
ser contratado para ser a atração de um 
cassino. Foi assim que selou suas relações 
com a companhia. “E Joe Caripuna, que to-
cava Parabéns para você, foi contratado pela 
Madeira-Mamoré Railway Company na cate-
goria de funcionário subalterno, com direito 
de oito mil-réis mensais” (SOUZA, 2002, p. 
414). Neste ponto, notamos que novamente a 
história é recriada, ao invés do índio ser uma 
pessoa que ajudava com as pílulas de quinino 
na farmácia do hospital, sendo o elo de um 
período de paz entre os indígenas e os tra-
balhadores da estrada de ferro, passou a ser 
um funcionário da Companhia. Entretanto, o 
fato não escapou de um discurso colonizador, 
interesseiro e com o objetivo de obter lucros 
através do outro. Isso pode ser visto na fala 
do Dr. Lovelace ao fazer um discurso para as 
pessoas que estavam visitando a construção 
da ferrovia.

[...] Os nossos trabalhadores o en-
contraram nas proximidades da 
frente de trabalho do Abunã e o 
recolheram. Foi tratado com perí-

cia pelo Dr. Richard Finnegan, [...] 
Agora, saudável e feliz, Joe está 
conosco, trazendo alegria. Ele é 
prova de que a Companhia esten-
de seus cuidados também aos na-
tivos desamparados. [...] Joe é um 
exemplo eloquente, um exemplo 
excepcional, mas é uma prova do 
quanto a civilização pode fazer na 
sua luta contra a barbárie (SOU-
ZA, 2002, p. 420). 

Esse pensamento continua com a fala 
de Consuelo:

__ Joe não é mais nosso, Finne-
gan.
__ O que é que você está dizendo?
__ Joe não é mais nosso, é deles...
__ Joe nunca foi nosso. (SOUZA, 
2002, p. 422).

Percebemos um discurso minimizador 
da raça indígena, sendo tratado como um 
objeto dos homens ditos “civilizados”. É visto 
como bárbaro e a civilização é sua fonte de 
salvação, meio único pelo qual pode ser salvo 
da ignorância, justificando assim, a explora-
ção que houve em terras indígenas e até o ex-
termínio de muitas tribos, e a atitude do Dr. 
Lovelace com relação a Joe. Em meio disto, 
a própria ficção relata tal discurso: “Os posi-
tivistas acusavam Farquhar de ridicularizar 
um ‘verdadeiro brasileiro, transformando o 
jovem índio caripuna em animal de feira’ ” 
(SOUZA, 2002, p. 454). 

Por fim, Farquhar no intuito de lucrar à 
custa de Joe, fez uma negociação com um ho-
mem que levaria o índio para apresentar-se 
no Museu Americano de Barnum, especiali-
zado em espetáculos com criaturas exóticas,  
pelo qual Farquhar teria uma participação de 
30% nos ganhos. Dessa maneira, Consuelo e 
seu aluno partiram para os Estados Unidos, 
no ano de 1911, por lá fazendo diversas apre-
sentações. E Joe Caripuna faleceu, em 1927, 
de sífilis.

Frente ao discurso narrativo de Márcio 
Souza, percebemos que através da criação 
desta personagem, os fatos narrados “não 
se apresentam como dados acontecidos, 
mas como possibilidades, como posturas de 
comportamento e sensibilidade, dotadas de 
credibilidade e significância” (PESAVENTO, 
2006, p.8). Assim, sendo possível resgatar 
verdades verossímeis que expressaram como 
os indígenas agiam, pensavam, o que temiam 
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e o que desejam. 

Conclusões
Ao verificarmos o entrecruzamento da 

história e da ficção através dos discursos 
histórico e literário que exploraram a vida 
do índio Caripuna, encontrado por um grupo 
de trabalhadores durante a construção da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, notamos 
que Márcio Souza ao resgatar a história 
de Pitt, leva-nos a perceber e refletir um 
assunto mais profundo e pouco discutido 
por historiadores: o processo de colonização 
na Amazônia e suas consequências para as 
tribos indígenas, assim como velhos precon-
ceitos arraigados na ideia das pessoas, como 
as imagens estereotipadas feitas sobre os 
indígenas que viviam na região: primitivo, 
bárbaro, exótico. Nesses resquícios da colo-
nização, o autor denuncia a situação de mui-
tas tribos indígenas: sem casa, sem família, 
sem tribo, isto é, perderam toda sua tradição 
e cultura devido a uma violação da natureza 
por uma lógica econômica. Vemos também 
índios com fome, índios aculturados, índios 
sendo explorados através do trabalho. E toda 
essa realidade criada por meio da ficção, 
permite que a voz indígena seja ouvida, 
tornando a obra de Márcio Souza uma obra 
descolonizadora. Pois, ela com toda sua 
liberdade criativa e baseada em fatos histó-
ricos, permitiu-nos perceber a perspectiva 
dos caripunas sobre a construção da ferrovia 
e a compreender as ações dos indígenas 
com relação aos civilizados. Já, o discurso 
produzido pelos historiadores fora neutro, 
sendo apenas lembrado pela história por ter 
tido uma importância nas relações entre os 
índios caripunas e as pessoas que trabalha-
ram na construção da estrada de ferro, ou 
seja, permitindo um elo de amizade. Assim, 
a descrição da vida do índio antes e depois 
de perder suas mãos, proporcionou-nos uma 
visão maior de toda uma realidade social e 
histórica da construção da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré, que não nos foi relatada 
pelos historiadores.

Também notamos que nessa teia re-
lacional entre história e ficção, o discurso  
histórico comportou recursos ficcionais e 
que o discurso literário buscou a história 
como fonte, cercando-se de estratégias docu-
mentais de veracidade. Por sua vez, o acesso 
ao imaginário permite que o historiador re-

dimensione seus olhares para outras fontes 
e a partir disso, pode reescrever essa história 
com uma nova perspectiva.  
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O teatro acriano e seus aspectos regionais

Andressa Christiny do Carmo Batista
Valeska Ribeiro Alvim
Universidade Federal do Acre

Introdução
Este artigo busca apresentar uma ex-

planação sobre o fazer teatral no Acre, desde 
a década de 70, enfatizando as principais 
características dos grupos atuantes desse 
período. Explora também as características 
do teatro regional e sua valorização através 
das políticas públicas.

Através deste artigo, objetivamos bus-
car embasamento histórico do teatro que 
vem sendo produzido na cidade de Rio Bran-
co, aprofundar o olhar sobre as montagens 
com temáticas regionais e o motivo de ser 
uma constante prática adotada pelos grupos 
locais.

A relevância desta pesquisa se baseia 
na exposição de dados sobre o fazer teatral 
acriano, sobre a importância que o regiona-
lismo vem abarcando, seja no cenário local 
ou nacional.

Nesta terra, nordestinos vieram em 
busca de melhores condições de vida, se 
transformaram em seringueiros, e em meio 
à mata amazônica foram construindo uma 
identidade própria com base no que ocorria 
ao seu redor. Em transição para a cidade, 
os seringueiros se deparam com violência, 
injustiça e condições de trabalho inexistentes 
ou tão escassas quanto nos seringais.  Den-
tro da Igreja Católica encontraram consolo 
para os males que lhes afligiam, percebendo 
através de encenações, mais aspectos dos en-
sinamentos bíblicos. Foi inevitável, porém, 
que as injustiças sociais não alcançassem o 
patamar do teatro, e através de encenações, 
um movimento engajado iniciou-se.

Desenvolvimento
O teatro no Acre surge como agente 

transformador, causando inquietação, 
movimentação política e militância em seus 
fazedores. Em meados dos anos 70, a Igreja 
Católica teve sua participação fundamental 
nos primeiros discursos teatrais do estado, 
a partir das Comunidades Eclesiais de Base 
(CEB’s) e desenvolveu-se assim por toda a 
década. Os grupos desta época não se consi-
deravam grupos profissionais por terem sur-

gido dentro da igreja e estarem vinculados 
a ela, além do fato de enxergarem o teatro 
apenas como mais um subsídio utilizado pela 
igreja na missão de catequizar. Também pre-
tendiam sempre fazer um teatro para o povo, 
e não para a elite e a partir deste pensamento 
vários grupos foram se formando. (MELO, 
2010) 

A partir dos anos 70 alguns grupos 
deixaram de ver o teatro apenas como meio 
de evangelização e começaram a perceber 
seu outro potencial: O teatro como política, 
enquanto agente formador de opinião. Se-
guindo modelos de grupos já estabelecidos 
no Brasil, os grupos acrianos começaram a 
se articular em torno de um teatro que ficou 
conhecido em todo o país como teatro enga-
jado, justamente pelo seu caráter de tentativa 
de intervenção na política vigente no Brasil.

Os grupos que se dissolveram da igreja 
católica acabaram sendo mal vistos por re-
ligiosos e padres, contudo, os fundamentos 
principais da CEB’s não deixaram de existir 
nos novos grupos, especialmente porque os 
integrantes, em sua grande maioria, bebe-
ram dessa fonte e mantiveram durante certo 
tempo as mesmas tradições. Porém essa 
mudança não se deu de forma absolutamente 
tranquila. Segundo Melo: 

[...] com os desmembramentos, 
deu-se início a uma experiência 
teatral que buscava o desenvolvi-
mento de um teatro de grupo vin-
culado aos novos ideais políticos e 
ideológicos emergentes na Cidade 
e às novas configurações da políti-
ca amazônica. Trata-se do que foi 
chamado por alguns estudiosos, e 
participantes desse período, como 
“Movimento de Resistência Cultu-
ral”. (MELO, 2010, pag. 13)

O “Movimento de Resistência Cultural”, 
tinha como principal elemento norteador não 
aceitar o teatro que vinha de fora em contra-
posição ao que já vinha sendo produzido no 
estado, considerando esse teatro como uma 
cultura de elite. O teatro didático, tão comum 
a classes de explorados, especialmente em 
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Brecht, se tornou marca registrada do teatro 
acriano, teatro este, que buscava induzir a 
população, a não se calar diante dos abusos 
cometidos pelas autoridades do estado. Esta 
postura de decisão, e de luta pelos direitos, 
gerou uma inquietação que começou a ser 
solucionada em 1978, quando seis grupos se 
reuniram pra criar a FETAC – Federação de 
Teatro Amador do Acre. Foram eles: “Gruta” 
(Grupo de Teatro Amador), “Vogal” (Grupo 
Vogal de Teatro Amador), “Macaíba”, “Grupo 
Semente de Teatro Amador”, “Grupo Expe-
rimental de Teatro Universitário” e “Grupo 
Piatema de Teatro Amador”. Com a chegada 
da FETAC o movimento teatral no estado, e 
principalmente na capital, começou a con-
solidar-se cada vez mais, incluindo debates 
e oficinas ministradas por artistas de outros 
estados. (MARQUES, 2005) 

Nos anos que se seguiram a década 
de 70, inúmeros grupos foram criados e se 
extinguiram, mas de uma forma ou de outra 
todos eles tiveram alguma importância para 
a consolidação do discurso teatral no estado. 
Surgiu então, o que era chamado de Teatro 
Relâmpago que consistia em pequenos es-
quetes com integrantes de vários grupos que 
se reuniam, ensaiavam e apresentavam em 
tempo recorde para discutir questões sociais 
da cidade. As apresentações eram carregadas 
de ironia, bom-humor e sátira e logo cha-
maram a atenção dos jornais locais. A partir 
dessa estética, um grupo se consolidou: o 
Grupo “Direto do Rio”, e dele saíram artistas 
que atualmente são dirigentes ou atuantes 
no teatro local. Os atores tinham apenas um 
roteiro e trabalhavam sempre com o improvi-
so, o que torna quase impossível não efetuar 
uma comparação com a Comedia Dell’arte. 
(MELO, 2010)

Dentre os grupos existentes no estado, 
alguns se aprofundaram na busca pelo 
aperfeiçoamento artístico. A seguir, apre-
sentaremos uma breve exposição dos grupos 
que mais se destacaram no contexto de apri-
moramento de sua técnica.

O Grupo “Ensaio” foi o primeiro no esta-
do a pensar e propor preparações para o ator, 
leituras dramatizadas, exercícios e encontros 
com outros grupos. Este grupo efetuou mon-
tagens simples, e também de dramaturgos 
consagrados como Bertolt Brecht. A cerca do 
trabalho que desenvolviam sabe-se que:

[...] ele não pretendia organizar 
um discurso, pelo menos conscien-

te, voltado para as mazelas da so-
ciedade local, mas organizar, pro-
fissionalmente, outros grupos que 
se reuniam com essa finalidade, 
caracterizando-se como um dos 
primeiros passos que impulsiona-
ram o fazer teatral nos anos vin-
douros (MARQUES, 2005: 40)

Com base no exposto, outro grupo que 
merece menção neste artigo é o grupo “Tes-
ta”. Trata-se de um grupo que trabalhava 
com pesquisas, especialmente baseadas nas 
técnicas de Augusto Boal, e que era vincu-
lado ao SESC-AC, apresentando sempre os 
seus espetáculos no Teatro de Arena. Isso 
gerou certo incomodo no restante da classe 
teatral, que entendia que o “Testa” era um 
grupo que recebia privilégios em detrimento 
dos demais. (MELO, 2010)

O grupo “Semente” contou com nomes 
que atualmente são bastante conhecidos pela 
população acriana, como Marina Silva (ex-
senadora da república) e Arnóbio Marques 
(ex-governador do estado), e seu teatro tinha 
forte teor político. O grupo não perdurou, 
pois divergências sobre as intenções cênicas 
que deveriam adotar, acabaram culminando 
na separação do grupo. Enquanto uns inte-
grantes buscavam investir no lado artístico, 
outros ansiavam investir mais no teatro 
político. Estes desentendimentos geraram 
uma separação em dois outros Grupos: o 
Cirkistilo, dos interessados no teatro mais 
artístico e que aprofundou-se em uma prá-
tica circense, e o Apuí, dos interessados no 
teatro mais político, que voltou as suas raízes 
e retomou as característica exercidas pelo 
teatro das Comunidades Eclesiais de Base. 
(MELO, 2010)

Um dos Grupos cuja história é mais 
relevante mencionar sob o contexto de teatro 
na atualidade é o Grupo “De Olho na Coisa”, 
que tem uma longa trajetória no teatro acria-
no. Iniciou-se com José Marques de Souza 
– o Matias e após o seu falecimento, seu filho 
Claudio Matias assumiu a função de diretor 
que antes cabia ao pai. Matias, ex-seringuei-
ro, desenvolveu um trabalho junto a igreja 
e as comunidades carentes durante longo 
tempo e após se distanciar da igreja, o Grupo 
começou a investir na preparação artística 
e conseguiu patrocínio para a construção 
do teatro “Barracão”. O Grupo “De Olho na 
Coisa” é o mais antigo Grupo ainda atuante 
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no estado, estando hoje ainda sob a direção 
de Cláudio Matias. (MARQUES, 2005)

Dois grupos iniciaram estudos mais 
aprofundados de linguagens teatrais e com 
isso conseguiram espetáculos com uma qua-
lidade artística mais acentuada. Foram eles, 
o Grupo “Adsaba” e o “Grupo do Palhaço 
Tenorino (GPT)”. (MELO, 2010)

O Grupo “Adsaba” foi dirigido por Beto 
Rocha que iniciou sua carreira no teatro 
acriano no Grupo “Semente” e passou por 
três outros grupos. Trabalhou e pesquisou 
durante um longo período de tempo neste 
grupo, tornando-se muito querido por vários 
artistas locais, mas foi assassinado em 1997. 
Sua intenção era um teatro preocupado com 
as questões do homem amazônico. (MAR-
QUES, 2005)

O GPT, a exceção do Grupo “De Olho na 
Coisa” é o Grupo mais antigo ainda atuante 
no estado. O GPT iniciou um grande ciclo 
de oficinas e cursos, e também foi pioneiro 
nessa ideia. Atualmente o Grupo conta com a 
montagem de um espetáculo que já existe há 
onze anos: A Menina e o Palhaço.

Além dos grupos mencionados, vários 
outros deixaram sua contribuição para o tea-
tro acriano, seja através de suas montagens, 
seja através da preparação iniciada com mui-
to dos atuais dirigentes dos grupos locais. 
Por todo o exposto, podemos perceber que 
a característica mais marcante do teatro que 
se produziu no Acre fixa seu pilar no teatro 
engajado, na militância e nos anseios de seus 
fazedores de produzir a mudança através de 
sua arte.

Políticas públicas e a valorização do 
regionalismo 

Pelo termo regionalismo, entende-se 
que tratamos de aspectos próprios de deter-
minada região, e desta forma percebemos 
que o que é regional, manifesta a identidade 
de um determinado lugar. Para Hall: 

Algumas identidades gravitam ao 
redor daquilo que Robins chama 
de “Tradição”, tentando recuperar 
sua pureza anterior e recobrir as 
unidades e certezas que são sen-
tidas como tendo sido perdidas. 
Outras aceitam que as identidades 
estão sujeitas ao plano da história, 
da política, da representação e da 
diferença e, assim, é improvável 
que elas sejam outra vez unitárias 

ou “puras” (HALL, 2004, pag.87)

A identidade dos acrianos está direta-
mente ligada à identidade de povo amazô-
nico, com suas florestas e matas, faunas e 
floras. Aqui, muitos mitos se desenvolveram, 
muitas características foram miscigenadas 
entre os nordestinos que pra cá vieram, e 
entre os índios que aqui já residiam. Isso 
gerou distinções incomparáveis, e destas dis-
tinções, um povo novo se formou: O acriano.

Como as identidades estão em cons-
tante transformação, ressaltar aspectos 
específicos de cada lugar e de cada povo, 
possibilita que identidades distintas sejam 
incorporadas constantemente a culturas de 
determinados locais. Sob esse prisma, os 
aspectos regionais são determinantes para o 
reconhecimento de culturas próprias de cada 
estado. Segundo Bourdieu, uma observação 
importante a cerca de região, lida com o fato 
de que as mesmas travam um enlace político 
entre cientistas, geógrafos, historiadores e 
etnólogos, e após a valorização do regionalis-
mo, desperta o interesse também de econo-
mistas e sociólogos. Aborda, portanto, uma 
questão que demanda poder político e seus 
interesses. E completa afirmando que trata-
se de “[...] um caso particular das lutas de 
classificações, lutas pelo monopólio de fazer 
ver e fazer crer, de dar a conhecer e de fazer 
reconhecer” (BOURDIEU, 2001, pag. 113).

Em Rio Branco, a valorização do re-
gional vem sendo cada vez mais agregada 
a política local. Desde 1999, até os dias de 
hoje, temos no estado o mesmo partido go-
vernante, e o último governador utilizava o 
slogan de Governo da Floresta. Este partido 
vem desenvolvendo uma ampla difusão de 
valorização da identidade regional. Segundo 
Melo “[...] o Governo da Floresta amparou-
se em uma ideologia política [...] de resgate 
e valorização do pertencimento, através da 
valorização da auto-estima dos povos da 
floresta.” (MELO, 2010, pag.106)

E completa:
A valorização do pertencimento 
ocorreria, segundo esse projeto, 
pela criação de uma identidade 
própria para o Estado, de uma 
diferenciação em relação a outras 
localidades e por uma caracteriza-
ção própria no tocante à cultura 
local, que garantiriam a integri-
dade e integralidade da popula-
ção. Esse processo de valorização 
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do pertencimento teria como base 
um ideal de Amazônia e de flores-
ta, que seria concretizado, entre 
outras coisas, pela retomada dos 
heróis locais do passado histórico 
do Estado. (MELO, 2010, pag. 107)

Com base nessa proposta, a preserva-
ção da identidade do povo amazônico vem 
desenvolvendo-se amplamente no estado. 
Comprovando o exposto, podemos citar 
alguns monumentos locais, como a Praça 
Povos da Floresta e a Biblioteca da Floresta, 
além da rede de internet gratuita para a po-
pulação acriana, denominada Floresta Digi-
tal. Além destes aspectos, o regionalismo se 
tornou marca registrada de leis de incentivo, 
editais, festivais artísticos e também de gru-
pos de teatro e/ou montagens no estado do 
Acre. Essa visão sobre regionalismo é vista 
como fator determinante na construção da 
identidade do povo acriano, possibilitando a 
preservação e difusão dos aspectos oriundos 
desta terra. 

Como exemplo da valorização do 
governo local na temática regionalista, apre-
sentamos o espetáculo de “criação coletiva 
da Segunda Turma do Núcleo de Formação 
Integrada da Usina de Arte João Donato” 1 e 
conforme informações constantes no Folder 
do espetáculo, o “Governo do Acre apresenta 
Inservíveis ou da inutilidade das coisas des-
te mundo e de outros”, que é uma montagem 
de cunho altamente regionalista que discute 
desde a vinda dos nordestinos para a extração 
de borracha no Acre, até a transformação de 
uma Usina de beneficiamento de Castanha 
na atual Usina de Arte, que segundo Melo, 
“[...]tem sido um espaço em que muitos 
investimentos governamentais estão sendo 
realizados.” (MELO, 2010, pag.60)

Outro exemplo dessa valorização re-
gional, encontra-se em um trecho do Edital 
da Lei de Incentivo Municipal a Cultura de 
Rio Branco, no ano de 2012, onde encon-
tramos inserido o seguinte questionamento 
enquanto proposta de pontuação mais alta. 
“Em que medida o projeto contribui para o 
fortalecimento das identidades culturais do 
município de Rio Branco? (o projeto valoriza 
espaços públicos e/ou atividades tradicionais 
da comunidade de Rio Branco?)”. Em caso de 
resposta positiva pontos são acrescentados 
ao projeto.

Este é um dos critérios avaliativos dos 

projetos, sendo inclusive, um dos eleitos 
como critério de desempate. Pelo exposto, 
podemos perceber o interesse do poder pú-
blico em valorizar este tipo de proposta, que 
visa fornecer a população acriana, um conhe-
cimento mais amplo a cerca da sua cultura.

Com as inserções das leis de incentivo 
estaduais e municipais, porém, um novo 
modelo de grupo foi surgindo. É o que nos 
apresenta Melo:

As ações das leis de incentivos têm 
garantido aos grupos atuantes no 
Estado produções mais constantes, 
mas ao mesmo tempo têm criado 
uma relação com os grupos que 
determina certo modo de grupali-
dade, dependente dessas leis para 
se manter. (MELO, 2010, pag.33)

 Fica claro, portanto, que a ideia de 
regionalismo é bastante aceita, e na cidade 
de Rio Branco, temos um grupo que se es-
pecializou neste tipo de montagem: O Grupo 
Experimental de Teatro Vivarte.  

O Grupo iniciou-se em 1998, e confor-
me a definição dos mesmos, o Vivarte é “um 
grupo que se apaixonou pela rua2” e: “sua 
atuação está voltada para a valorização e 
difusão da cultura popular amazônica, com 
foco nas histórias, na mitologia, no cotidia-
no e no imaginário do homem popular da 
região” 3.

Suas montagens têm temáticas regio-
nais, valorizando histórias e memórias já 
esquecidas por grande parte da população. 
Seu trabalho tem importância histórica e 
social, e atende perfeitamente a demanda 
da popularização do regionalismo já em 
desenvolvimento no estado. Como exemplo 
dessa demanda, podemos citar que os proje-
tos deste Grupo foram aprovados na Lei de 
Incentivo Estadual Acriana dos anos 2002 a 
2007 ininterruptamente. O Grupo também 
aprovou projetos na Lei de Incentivo Muni-
cipal de Rio Branco nos anos 2004, 2010, 
2011 e 2012, além de ter sido contemplado 
com o Prêmio Matias de Culturas Populares, 
com o Projeto “O Casamento da Filha do 
Mapinguari” no ano de 2010. 

Contudo, apesar do regionalismo estar 
diretamente ligado ao estado que pertence, 
essa valorização vem ocorrendo também em 
âmbito nacional. A identidade está sempre 
em construção, tendo como base os aspectos 
do local de referência. Desta forma, o governo 
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federal apoia a valorização da cultura brasi-
leira, promovendo a sua afirmação, e nesses 
termos, a construção de uma nacionalidade 
que perpassa por fatores próprios de cada 
região. Existem ideias de pertencimento 
que abrangem todo o país, como a visão de 
que somos o país do samba/carnaval e do 
futebol. Da mesma forma, temos especifici-
dades de determinadas regiões, e faz parte 
da proposta de nacionalização, a valorização 
dessas especificidades. Para tanto, um dos 
mecanismos de valorização que o governo 
adotou, foi a distribuição das premiações 
em editais por regiões, através do edital 
Funarte. Segundo o edital do ano 2012: “O 
PRÊMIO FUNARTE DE TEATRO MYRIAM 
MUNIZ/2012 contemplará [...] projetos, das 
5 (cinco) regiões do Brasil” 4. 

Dentre as categorias de seleção que o 
Edital abrange, disponibilizam-se quantitati-
vos referentes a premiações destinadas a cada 
região. Desta forma, podemos perceber que 
a valorização regional é vista positivamente 
também a nível nacional, possibilitando, 
inclusive, que estados menos desenvolvidos 
tenham também acesso a esses incentivos, 
e nos prova que o regionalismo enquanto 
iniciativa é de suma importância, não apenas 
por perpassar um ideal de tradição, mas 
também como forma de promoção do desen-
volvimento da identidade de um povo.

Para exemplificar o exposto, apresen-
tamos as premiações recebidas pelo Grupo 
Vivarte, nos projetos em âmbito nacional. 
São eles:

• Prêmio Funarte de Incentivo a 
produção artística, com o Projeto 
“Montagem da Peça Contatos Ama-
zônicos em Terceiro Grau” – 2000.

• Prêmio Caravana Funarte / Petro-
brás de Circulação Nacional, com a 
circulação dos espetáculos “Manoela 
e o Boto” e “Brincando com Cordel” 
em municípios do estado do Acre e 
de Rondônia – 2006. 

• Prêmio Funarte Artes Cênicas na 
Rua, com o Projeto “O Casamento 
da Filha do Mapinguari” – 2009.

Além do Vivarte, outros grupos da 
cidade desenvolvem esporadicamente, mon-
tagens regionalistas, apesar de não terem 
como característica definida este estilo, com-
provando que as políticas públicas são, sem 
dúvida, fator fundamental para o desenvol-
vimento da cultura, e comprovando também 

que o regional é aceito, principalmente pela 
valorização da tradição e identidade de um 
povo. 

Por todo o exposto ao longo deste ar-
tigo podemos perceber que o regional tem 
bastante aceitação, entre outros aspectos, 
pelo fato de fortalecer a cultura local e, 
acumulativamente, a cultura brasileira. Po-
demos destacar também, que a valorização 
da cultura através do regionalismo propicia 
uma ampliação no turismo do território que 
abrange, e consequentemente influência no 
comércio local, perpassando inevitavelmente 
pela globalização. Segundo Hall: “A globali-
zação (na forma da especialização flexível e 
da estratégia de criação de ‘nichos’ de mer-
cado), na verdade, explora a diferenciação 
local.” (HALL, 2004, pag.77)

Podemos perceber que o regionalismo é 
algo que vende, que desperta o interesse es-
pecialmente para quem este é desconhecido 
e inédito e no Brasil, é grande a diversidade 
cultural, propiciando diferenciação entre os 
aspectos regionais dos estados, principalmen-
te quando existir entre eles uma considerável 
distancia territorial. Esse pluralismo cultural 
valoriza as especificidades locais, e o turismo 
de cada território se utiliza dessa premissa, 
para ter um desenvolvimento consolidado, 
valorizando, sobretudo, os aspectos únicos 
de cada território. O comércio local também 
se beneficia dessa valorização, pois uma vez 
que o turismo está num crescente, as ligações 
econômicas tendem a crescer também.

São vários os fatores que definem a re-
levância do regional para o seu estado, assim 
como o seu país como um todo. A aceitação 
do poder público seja através de editais, seja 
através de incentivos de outra natureza, 
propiciam o mais relevante ponto a cerca da 
valorização regional: A difusão de aspectos 
próprios de cada território, perpassando por 
ideais de tradição, cultura e identidade do 
povo que pertence a esta terra.

Considerações finais
Toda a trajetória do teatro acriano foi 

pautada na valorização do que era próprio 
desta cidade: Seus costumes, seu povo, suas 
lendas e histórias únicas. Inúmeros foram os 
artistas engajados numa tentativa de inter-
venção social, que ansiavam sempre por ele-
var-se na vida artística, sem, contudo, perder 
o foco original do trabalho, que se resumia 
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em produzir a mudança através de sua arte. 
O teatro já foi usado por diversas partes 

do mundo na função catequética. Iniciou-se 
assim no Brasil, com os Jesuítas e também 
no Acre, através das CEB’s, por isso, conside-
ramos importante destacar, que a trajetória 
que o teatro acriano desenvolveu tem muita 
relação com o teatro visto como tradição, que 
geralmente surge ligado à religião, e após um 
período, se volta para a vida social.

Na cidade de Rio Branco, reproduzia-se 
no palco (ou em espaços alternativos) o que 
acontecia na cidade, e essa característica tão 
singular se renova, quando por meio de espe-
táculos regionalistas, se reproduz novamente 
o que é de caráter exclusivo desta região.

O regional surge como meio de diferen-
ciar os aspectos próprios de cada território, 
visando à preservação de informações sobre 
determinado lugar. A valorização do regional 
sobre o prisma cultural utiliza-se da mesma 
premissa aproveitada nas CEB’s: empregar a 
arte para transmitir conhecimento. Quando 
se financia e/ou aprova montagens regio-
nalistas incentiva-se a produção a cerca do 
assunto, permitindo que histórias e tradições 
se mantenham em constante processo de 
preservação, além de incentivar o desenvol-
vimento econômico e turístico. 

Por outro lado, esta valorização pode 
gerar um aspecto contrário, que trata jus-
tamente de grupos e montagens com essa 
temática apenas pela supervalorização que 
ocorre, garantindo assim atividades cons-
tantes. Alguns grupos começaram a perceber 
que o regional, por sua aceitação, se tornou 
uma temática de grande acolhida em editais, 
e a partir dessa percepção, iniciaram mon-
tagens relativas a esse tema. Independe do 
exposto, a premissa inicial permanece, pois 
mesmo com motivos diversos, quando se efe-
tua uma montagem regional, valorizam-se as 
questões principais de determinado lugar.

O regionalismo tem como foco o que é 
distinto entre uma região e outra, por isso, 
podemos perceber que o que é regional se 
destaca, quando sofre comparação entre as 
regiões, quando o percebemos através de 
sua diferenciação. Neste contexto, nota-se 
que os espetáculos regionais acabam tendo 
interpretações diversas: para os que são pró-
prios do lugar retratado, causa identificação, 
relaciona o espectador ao que se encena e 
o insere no contexto do que é apresentado, 
enquanto que para os que são de outras 

regiões, expandi o conhecimento a cerca da 
cultura daquele lugar em que se encontram, 
apresentando suas particularidades, histó-
rias e memórias.

Essa diferenciação é vista positivamente, 
pois exerce resultados bastante significativos 
sobre o turismo. Com o crescente aumento 
da globalização, se destacar é imprescindível, 
e as especificidades locais garantem essa 
distinção, possibilitando produtos culturais 
diversificados, que por sua vez, atraem um 
número maior de turistas. Trata-se, portan-
to, de um ciclo vantajoso, onde o fomento 
existe para garantir as produções, que inevi-
tavelmente se transformarão, gerando renda 
para a região. 

Notas
1  Folder de “Inservíveis ou da inutilidade das 
coisas deste mundo e de outros”/2012
2  Texto de apresentação disponível no Blog do 
Grupo: <http://blogdovivarte.blogspot.com.br/>
3  Portfólio do Grupo de Teatro Experimental 
Vivarte/2010
4  Edital do PRÊMIO FUNARTE DE TEATRO 
MYRIAM MUNIZ/2012
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Eu disse “abre-te Sésamo”: A redemocratização através das le-
tras de músicas de Raul Seixas

Armando Pompermaier
Secretaria de Educação e Esporte do Acre

Viva! Viva! 
Viva A Sociedade Alternativa 
(Viva! Viva!) 
Viva! Viva! 
Viva A Sociedade Alternativa 
(Viva O Novo Aeon!) 
Viva! Viva! 
Viva A Sociedade Alternativa 
(Viva! Viva! Viva!) 
Viva! Viva! 
Viva A Sociedade Alternativa...

Se eu quero e você quer 
Tomar banho de chapéu 
Ou esperar Papai Noel 
Ou discutir Carlos Gardel 
Então vá! 
Faz o que tu queres 
Pois é tudo 
Da Lei! Da Lei!¹

No momento de auge do clima de terror 
de toda a repressão e violência dos anos da 
história brasileira conhecidos como Dita-
dura Militar, o cantor de rock Raul Seixas 
convocava com toda a força de sua voz a 
sociedade de todo o país a se engajar em uma 
concepção profundamente revolucionária 
de desobediência civil. Ou seja, a viver de 
fato era conhecido na época por Sociedade 
Alternativa. O título desta sua música não é 
de forma alguma casual. Tratava-se de uma 
referência a um congresso ocorrido no ano 
de 1971 na Universidade de Berkeley, na Ca-
lifórnia. Segundo Pereira, participaram deste 
congresso,

... ao lado de sociólogos e outros 
cientistas, os principais líderes das 
comunidades hippies, jovens radi-
cais de organizações estudantis, 
representantes de minorias como 
o Gay Power, Women’s Lib, Black 
Panther e assim por diante. O que 
se procurava realizar era uma es-
pécie de balanço de toda aquela in-
trincada movimentação dos anos 
60, bem como a avaliação das pos-
síveis saídas a curto e médio pra-
zos. O resultado foi a publicação 

de uma “declaração de princípios” 
na qual, em determinado trecho, 
se afirmava o seguinte: “A nova 
sociedade, a Sociedade Alternati-
va, deve emergir do velho Sistema, 
como um cogumelo novo brota de 
um tronco apodrecido. Acabou-
se a era do protesto subterrâneo 
e das demonstrações existenciais. 
Acabou-se o mito de que os artis-
tas têm que estar à margem de 
sua época. Devemos de agora em 
diante investir toda a nossa ener-
gia na construção de novas condi-
ções. O que for possível utilizar da 
velha sociedade, nós utilizaremos 
sem escrúpulos: meios de comuni-
cação, dinheiro, estratégia, know
-how e as poucas e boas ideias libe-
rais (PEREIRA, 1986, pp. 92-93).

O movimento contracultural, que servia 
da concepção básica sobre a qual se erguia 
todo o ideário da Sociedade Alternativa, e 
que já chegava ao momento de uma certa 
maturidade de seu desenvolvimento, resol-
via utilizar todas as formas mais inovadoras 
de difusão de seus princípios que pudessem 
estar disponíveis, como os meios de mídia 
mais recentes, dentre os vinis, as rádios e as 
TV’s em suas estratégias de revolução das 
mentalidades, libertando os indivíduos da 
pressão tanto da razão instrumental quanto 
dos dogmas religiosos sobre os quais se 
erguia o sistema capitalista e, consequente-
mente, gerando uma base psicológica para a 
libertação social.

Como se tudo isso não bastasse 
para reforçar as fileiras deste exér-
cito de jovens, vale lembrar que o 
repertório de informações desta 
mesma juventude havia se trans-
formado bastante durante a déca-
da de 50. Com o desenvolvimento 
galopante que tiveram os meios de 
comunicação, a difusão de normas, 
valores, gostos e padrões de com-
portamento, que até então estive-
ra sob a influência mais direta do 
círculo mais íntimo, representado, 
por exemplo, pela família ou ou-
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tras instituições afins, se libertava 
agora destas amarras tradicionais 
e locais, ganhando uma dimensão 
mais universal e aproximando 
realidades até então infinitamente 
afastadas umas das outras. Afinal 
de contas, o mundo da comunica-
ção de massa era aquela “aldeia 
global” de que nos fala McLuhan – 
um nome importante no elenco de 
teóricos que tiveram seu lugar no 
movimento de rebelião da juventu-
de (PEREIRA, 1986, p. 28).

Muito longe de serem apenas estilos de 
música ou de vestimentas ou mesmo de vida, a 
contracultura difundida imprimia no próprio 
corpo novas identidades visuais, gestuais, 
comportamentais; defendia novas formas 
de relacionamento dos seres humanos entre 
si e com a natureza; criava uma nova visão 
do homem sobre si mesmo e sobre o mun-
do; buscava uma ruptura consciente com a 
cultura dominante da Civilização Ocidental 
da forma mais ampla e profunda. Assim, po-
demos considerar a essência mais profunda 
do sentido difundido pelo do movimento 
contracultural a busca pela reinvenção liber-
tadora do ser humano no seu sentido mais 
amplo. Pereira descreve da seguinte forma a 
visão inicial sobre a origem do movimento: 

Corriam os anos 60 e um novo 
estilo de mobilização e contesta-
ção social, bastante diferente da 
prática política da esquerda tra-
dicional, firmava-se cada vez com 
maior força, pegando a crítica e 
o próprio Sistema de surpresa e 
transformando a juventude, en-
quanto grupo, num novo foco de 
contestação radical. Falava-se do 
surgimento de uma nova cons-
ciência, de uma nova era, enfim, 
de novos tempos... Aos poucos, os 
meios de comunicação de massa 
começavam a veicular um termo 
novo: contracultura.  Inicialmen-
te, o fenômeno é caracterizado por 
seus sinais mais evidentes: cabelos 
compridos, roupas coloridas, mis-
ticismo, um tipo de música, drogas 
e assim por diante... Rapidamente, 
no entanto, começa a ficar mais 
claro que aquele conjunto de ma-
nifestações culturais... significava 
também novas maneiras de pen-
sar, modos diferentes de encarar 
e de se relacionar com o mundo e 

com as pessoas. Enfim, um outro 
universo de significados e valo-
res, com suas regras próprias... 
Começava a se delinear, assim, os 
contornos de um movimento social 
de caráter fortemente libertário... 
e com uma prática e um ideário 
que colocavam em xeque, frontal-
mente, alguns valores centrais da 
cultura ocidental, especialmente 
certos aspectos essenciais da ra-
cionalidade veiculada e privilegia-
da por esta mesma cultura”. (PE-
REIRA, 1986, pp. 7-8)

Podemos notar o engajamento nos 
princípios da contracultura de promoção da 
transformação das concepções da Civilização 
Ocidental que servem de base para a menta-
lidade inclusive da cultura brasileira de que 
falamos, na letra da música Rockixe, onde 
Raul Seixas se expressa da seguinte forma: 

Vê se me entende, olha o meu 
sapato novo 
Minha calça colorida, o meu novo 
way of life 
Eu tô tão lindo porém bem mais 
perigoso 
Aprendi a ficar quieto e começar 
tudo de novo...

Eu tinha medo do seu medo do que 
eu faço 
Medo de cair no laço que você 
preparou 
Eu tinha medo de ter que dormir 
mais cedo 
numa cama que eu não gosto só 
porque você mandou...

Você é forte mais eu sou muito 
mais lindo 
O meu cinto cintilante, a minha 
bota, o meu boné 
Não tenho pressa, tenho muita 
paciência 
Na esquina da falência que eu te 
pego pelo pé...

Olha o meu charme, minha túnica, 
meu terno 
Eu sou o anjo do inferno que che-
gou pra lhe buscar 
Eu vim de longe, vim d´uma me-
tamorfose 
Numa nuvem de poeira que pintou 
pra lhe pegar...

Você é forte, faz o que deseja e 
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quer 
Mas se assusta com o que eu faço, 
isso eu já posso ver 
E foi com isso justamente que eu vi 
Maravilhoso, eu aprendi que eu 
sou mais forte que você...

O que eu quero, eu vou conseguir 
O que eu quero, eu vou conseguir 
Pois quando eu quero todos que-
rem 
E quando eu quero todo mundo 
pede mais 
E pede bis, e pede mais...

Apesar de não falar diretamente de polí-
tica, a letra da música Rockixe é, de um certo 
modo, muito mais subversiva do que muitas 
músicas que o fazem, na medida em que o 
tipo de revolução que propõe é de um tipo 
muito mais abrangente. Entretanto, além do 
contexto internacional da luta contra os me-
canismos de opressão do sistema capitalista, 
é necessário entender também de que forma 
estes mecanismos se manifestavam no Brasil 
da época em que Raul Seixas compunha suas 
canções. 

No dia 21 de março de 1964, os milita-
res brasileiros deram um golpe de Estado, 
cassando os mandatos e/ou exilando todos 
os representantes dos poderes Legislativo e 
Executivo eleitos pelo povo que houvessem 
se manifestado em favor das Reformas de 
Base proclamadas pelo presidente João 
Goulart. Estas formavam um conjunto de 
programas/planos, dos quais se destacava a 
Reforma Agrária, tendo o objetivo de promo-
ver o desenvolvimento econômico através da 
amenização das enormes desigualdades so-
ciais históricas deste país que eram causas de 
fortes tensões sociais naquele momento. Em 
seu início, o golpe de Estado de 21 de março 
que deu início ao período da história do Bra-
sil conhecido como Ditadura Militar contou 
com grande apoio de setores de fundamental 
importância na sociedade naquele momento, 
como a Igreja Católica, a elite comercial, in-
dustrial e agrária, a classe média e inclusive, 
em grande medida por causa da intervenção 
da Igreja e mesmo da propaganda estatal, de 
grande parte da classe trabalhadora. 

O esforço da contracultura de forma 
geral e, no caso específico de nosso estudo, 
a atuação de Raul Seixas dentro de seu 
contexto histórico, é o de subverter a lógica 
do conservadorismo e reacionarismo da 

moral tradicional, através de um exercício da 
liberdade o mais plena possível na vivência 
real da proposta da Sociedade Alternativa 
frente ao racionalismo reducionista sisudo 
dos militares positivistas e dos dogmas da 
moral cristã. A questão principal para a 
contracultura era atacar não diretamente 
a Ditadura Militar mas sim atacar, romper 
com e subverter a mentalidade da opinião 
pública que a apoiava e sustentava através de 
seus preconceitos tradicionais. 

 A revolução proposta pela contracul-
tura vai muito além da revolução da forma 
como a esquerda tradicionalista que chegou 
a fazer passeatas contra a utilização de gui-
tarras elétricas poderia visualizar, como nos 
revela o estudo de Matos sobre o chamado 
Maio de 68 francês:

O movimento estudantil de 1968 
inscreveu-se no horizonte das es-
peranças revolucionárias, embo-
ra se exercesse fora do campo do 
marxismo militante e de suas es-
tratégias de poder. Viveu em meio 
à recusa mais ou menos implícita 
da política tradicional. O Maio de 
68 significou entre outras, uma 
crítica radical à fusão do indivíduo 
na totalidade, quer seja esta en-
tendida como partido ou Estado. 
Em 1968, o próprio movimento de 
jovens estudantes e operários pra-
ticou a espontaneidade consciente 
e criadora. Não se considerou o 
sistema de partidos ou grupos de 
pressão a qualquer nível; não se 
participou nem do sistema nem de 
seus métodos. Desde o início o mo-
vimento não teve dirigentes, hie-
rarquias, disciplina partidária ou 
outra qualquer; contestou os pro-
fissionais da contestação, violando 
as regras do jogo que as oposições 
dominam. O movimento de 68 pôs 
por terra o bolchevismo imaginá-
rio do Palácio de Inverno; não foi 
uma luta pelo poder ou contra ele. 
Com a crítica ao mundo burocrati-
zado e desencantado colocou como 
lema a verdade triunfante do dese-
jo: “sejamos realistas, queiramos 
o impossível”. (MATOS, 1989, pp. 
16-17)

Nos movimentos que culminam em 
1968 as pessoas acordam para o fato de que 
a revolução não se dá somente através das 
vias políticas tradicionais que objetivam 
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exclusivamente a tomada do Estado como 
meio de transformação estrutural do sistema 
econômico e social. O conceito de revolução 
da mentalidade, uma revolução individual, 
íntima do ser, é fundamental porque a revo-
lução se dá também em um campo necessa-
riamente muito além do que abrange as leis 
do Estado de direito. Nesta perspectiva, o 
campo de batalha da revolução das mentali-
dades seria o campo subjetivo das linguagens 
artísticas, dentre elas a música se colocando 
como uma de destaque entre o teatro, o 
cinema, as artes plásticas, a literatura. Em 
última instância, a luta pela “imaginação no 
poder”, um dos principais slogans do Maio 
de 68, é a luta contra as características subje-
tivas que servem de base de sustentação das 
características objetivas do sistema ao qual é 
submetida toda a Civilização Ocidental, de-
nunciadas por Marx já no século XIX como 
procedentes a uma coisificação do homem, 
e uma reautoafirmação da condição humana 
criativa.

É muito clara a disposição de luta não 
somente contra o sistema econômico, mas 
também contra o sistema de valores morais 
da mentalidade da civilização judaico-cristã 
ocidental de forma geral, perceptível na letra 
de Cachorro-urubu: 

Baby, essa estrada é comprida 
Ela não tem saída 
É hora de acordar 
Pra ver o galo cantar 
Pro mundo inteiro escutar
 
Baby a estória é a mesma 
Aprendi na quaresma 
Depois do carnaval 
A carne é algo mortal 
Com multa de avançar sinal

Todo jornal que eu leio 
Me diz que a gente já era 
Que já não é mais primavera 
Oh baby, oh baby 
A gente ainda nem começou
Baby o que houve na trança 
Vai mudar nossa dança 
Sempre a mesma batalha 
Por um cigarro de palha 
Navio de cruzar deserto...

Baby isso só vai dar certo 
Se você ficar perto 
Eu sou índio Sioux 
Eu sou cachorro urubu 
Em guerra com Zéu!

A primeira estrofe alerta um inter-
locutor de que “é hora de acordar” de uma 
“estrada... comprida” que “não tem saída”. 
Esse despertar parece se referir, na segunda 
estrofe, à mesma “estória” contada muitas 
vezes, tanto pela Igreja como pelo Estado, 
desde as lições da “Quaresma” à “multa de 
avançar sinal”, como interdições morais e 
legais que impedem que a vida seja vivida, 
talvez, com a espontaneidade e a alegria de 
um eterno carnaval, sob pena, inclusive, 
de “algo mortal” para quem proceder à sua 
transgressão. Compreendendo a frase da 
quarta estrofe sobre “o que houve na trança” 
que “vai mudar nossa dança” dentro do con-
texto da censura imposta aos músicos para 
a liberação da veiculação de suas canções 
no rádio, na TV e nos shows, a referência ao 
Maio de 68 francês é vista como a “mesma 
batalha” que cria as condições de existência 
de um verdadeiro “navio de cruzar deserto”. 
E enquanto a mídia que, além de defender 
naturalmente a status quo da sociedade 
burguesa, ainda estar sob censura na época, 
afirmava “que já não é mais primavera”, 
esta palavra última largamente utilizada pela 
esquerda de forma geral como uma metáfora 
da revolução, Raul Seixas afirma: “Oh baby, 
oh baby, a gente ainda nem começou!”.

No entanto, a letra também adverte que 
“isso só vai dar certo / se você ficar perto”, 
assim como faz também em Prelúdio, outra 
importante música do período, repetindo 
várias vezes que “Sonho que se sonha só / É 
só um sonho que se sonha só / Mas sonho 
que se sonha junto é realidade”. Em outras 
palavras, o objetivo final da revolução da 
mentalidade seria a revolução social. 

Realmente os lemas do Maio de 68 
francês conduziam a uma subversão da 
lógica da razão instrumental da sociedade 
capitalista invocando a capacidades criativa 
do ser humano como condição indispensável 
para a superação das barreiras tanto morais 
quanto legais responsáveis pela opressão da 
mentalidade que se pretendia livre, em slo-
gans que figuravam em cartazes e panfletos 
como “Seja realista: queira o impossível”, 
inaugurando uma era dominada pelo poder 
da imaginação, como podemos perceber em 
Pereira: 

Nas palavras de um manifesto 
afixado à entrada principal da 
Sorbonne durante o Maio de 68: 
“a revolução que está começando 
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questionará não só a sociedade ca-
pitalista como também a sociedade 
industrial. A sociedade de consumo 
tem de morrer de morte violenta. 
A sociedade da alienação tem de 
desaparecer da história. Estamos 
inventando um mundo novo e ori-
ginal. A imaginação está tomando 
o poder” (PEREIRA, 1986, p. 92). 

O fato da batalha do tipo de revolução 
proposta pela contracultura ser travada no 
nível da mentalidade tornava um tanto inútil 
o tipo de combate que lhe era dado pela con-
cepção positivista em que se fundamentava 
a atuação dos militares, do que Raul Seixas 
tinha consciência e tirava proveito, ironizan-
do seus opositores, por exemplo, em uma 
música como Mosca na Sopa:

Eu sou a mosca 
Que pousou em sua sopa 
Eu sou a mosca 
Que pintou prá lhe abusar...

Eu sou a mosca 
Que perturba o seu sono 
Eu sou a mosca 
No seu quarto a zumbizar...

E não adianta 
Vir me detetizar 
Pois nem o DDT 
Pode assim me exterminar 
Porque você mata uma 
E vem outra em meu lugar...

-”Atenção, eu sou a mosca 
A grande mosca 
A mosca que perturba o seu sono 
Eu sou a mosca no seu quarto 
A zum-zum-zumbizar 
Observando e abusando 
Olha do outro lado agora 
Eu tô sempre junto de você 
Água mole em pedra dura 
Tanto bate até que fura 
Quem, quem é? 

A mosca, meu irmão!”
Eu sou a mosca 
Que posou em sua sopa 
Eu sou a mosca 
Que pintou prá lhe abusar...

No campo de batalha das mentalidades, 
a mentalidade contracultural era o que “per-
turba o seu sono... / A zum-zum-zumbizar 
/ Observando e abusando / Olha do outro 

lado agora / Eu tô sempre junto de você / 
Água mole em pedra dura / Tanto bate até 
que fura / Quem, quem é”? A mentalidade 
revolucionária se difundia por todos os 
lados pelas ondas sonoras das músicas dos 
vinis, das rádios, das televisões; se difundia 
nas imagens dos jornais, das revistas, dos 
programas de TV; estava nas ruas, nos lares, 
nas escolas, nos trabalhos; estava nos modos 
de se comportar, nos modos de se vestir, nos 
modos de falar; se fundia à própria essência 
humana, sendo impossível assim de ser fil-
trada, censurada, reprimida ou suprimida; 
estava onipresentemente implícita; habitava 
essencialmente o mundo abstrato, subjetivo, 
mas ao mesmo tempo concreto, pois era o 
elemento motor do íntimo dos seres huma-
nos que ressurgia em um novo sentido fora 
do alcance dos limites mais distantes dos 
métodos da repressão legal que o Estado 
ditatorial poderia impor. 

Ao mesmo tempo, mesmo não sendo o 
campo de atuação propriamente dito da con-
tracultura, Raul Seixas não deixou de apoiar, 
de que o tenha feito de forma bastante crítica, 
a necessária Abertura Política nos campos de 
atuação da política tradicional desejada pela 
maioria da população brasileira a partir de 
um certo período da Ditadura Militar, como 
fica claro em entrevista dada por volta do 
lançamento de seu disco Abre-te Sésamo: 

REPÓRTER: E por que o nome do 
show “Abre-te Sésamo”?
RAUL SEIXAS: Abre-te Sésamo é 
uma homenagem à nossa Abertu-
ra Brasileira... com quem eu tenho 
o prazer de ter convidado Ali Babá, 
trazendo da história, do passado, 
e os quarenta ladrões que sempre 
estiveram aqui, né? [risos] (RAUL, 
2012, t. 1:21:47-1:22:04)

É importante lembrar que a letra da 
música Aluga-se, no mesmo disco, colocando 
em perspectiva aspectos fundamentais da 
conjuntura econômica da época da Abertura 
política, era uma irônica homenagem ao 
ministro Delfim Neto, como declarado na 
entrevista do mesmo documentário citado 
acima, onde podemos notar claramente a 
referência ao caráter liberal de sua política 
econômica:

A solução pro nosso povo eu vou 
dar
Negócio bom assim ninguém 
nunca viu
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Tá tudo pronto aqui é só vir pegar
A solução é alugar o Brasil!
 
Nós não vamos pagar nada
Nós não vamos pagar nada
É tudo free, 
Tá na hora, agora é free
Vamo embora
Dar lugar pros gringo entrar
Esse imóvel tá pra alugar
 
Os estrangeiros, eu sei que eles 
vão gostar
Tem o Atlântico, tem vista pro 
mar
A Amazônia é o jardim do quintal
E o dólar deles paga o nosso min-
gau...

A conclusão sobre o processo geral da 
Abertura, tanto em seus aspectos políticos 
como econômicos, parece ser expressa na le-
tra da música Abre-te Sésamo, que dá nome 
ao disco, da seguinte forma:

Lá vou eu de novo 
Um tanto assustado 
Com Ali-Babá 
E os quarenta ladrões 

Já não querem nada 
Com a pátria amada 
E cada dia mais 
Enchendo os meus botões...

Lá vou eu de novo 
Brasileiro, brasileiro nato 
Se eu não morro eu mato 
Essa desnutrição 

Minha teimosia 
Braba de guerreiro 
É que me faz o primeiro 
Dessa procissão...
Fecha a porta! Abre a porta! 
Abre-te Sésamo 
Fecha a Porta! Abre a porta! 
Eu disse: Abre-te Sésamo...

Isso aí! E vamos nós de novo 
Vamo na gangorra 
No meio da zorra desse 
Desse vai-e-vem 

É tudo mentira 
Quem vai nessa pira 
Atrás do tesouro 
De Ali-bem-bem...

Desta forma, Raul Seixas se coloca no 

ponto de vista do “brasileiro nato”, cuja luta 
principal oscila entre morrer ou matar “essa 
desnutrição”, que apenas por sua “teimosia 
braba de guerreiro” luta por um processo de 
Abertura onde “é tudo mentira”, pois con-
duzido pelos chamados “quarenta ladrões” 
que “não querem nada com a pátria amada” 
e que, segundo entrevista já citada de seu 
documentário recente, são os mesmos que 
“sempre estiveram aqui”. 

O resultado final parece ser que, após a 
conclusão do processo de redemocratização, 
a visão de Raul Seixas a partir de um “checkup 
geral da situação”, onde havia experimenta-
do o gosto da Laranja Mecânica, referência 
ao filme de Stanley Kubrick onde se realiza 
uma lavagem cerebral em um personagem 
que se mostra totalmente fora dos controles 
das leis do Estado e da moral religiosa, não 
parece nenhum pouco a vontade com sua 
condição com o tipo de “liberdade” da socie-
dade “democrática” resultado forma como 
foi conduzida a Abertura Política. 

Acabei de dar um check-up geral 
na situação, 
O que me levou a reler Alice no 
País das Maravilhas. 
Já chupei a laranja mecânica e lhe 
digo mais, 
Plantei a casca na minha cabeça

Acabei de tomar meu Diempax, 
Meu Valium 10 e outras pílulas 
mais. 
Duas horas da manhã recebo nos 
peito um Triptanol 25. 
E vou dormir quase em paz.

E a chuva promete não deixar 
vestígio...

A referência à “Alice no país das mara-
vilhas” demonstra-se neste contexto como a 
reafirmação de Raul Seixas de sua disposição 
de continuar a luta pela revolução das men-
talidades, pois a liberdade pela qual havia 
lutado no período da Ditadura Militar estava 
muito longe daquela construída pelo jogo de 
forças dos partidos políticos de esquerda e 
direita tradicionais. Desta forma, mesmo em 
um momento em que se encontrava em um 
estado de saúde bastante debilitado, Raul 
Seixas parece não ver outra opção além de 
dar continuidade à sua luta incansável, sem 
trégua, ao seu contínuo processo evolutivo 
de “metamorfose ambulante”, vivendo a 
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Sociedade Alternativa até as últimas conse-
quências, até o último segundo de sua vida.  

 Podemos concluir de nossa pesquisa 
que a análise das letras de música relaciona-
das ao contexto histórico da abertura política 
do período da Ditadura Militar é extrema-
mente útil não somente para que se possa 
compreender a luta da revolução das men-
talidades defendida pela contracultura no 
contexto da Ditadura Militar no Brasil, como 
é indispensável para entender a própria es-
sência do pensamento contracultural em sua 
forma de manifestação mais pura e abran-
gente.  Ao mesmo tempo, Raul Seixas não 
pode ser considerado simplesmente como 
o porta-voz uma ou de outra ideologia que 
o tenha influenciado, como alguns querem 
fazer crer, pois é, um tanto paradoxalmente 
mesmo, pois é próprio da contracultura o 
desenvolvimento de uma concepção de indi-
vidualismo bem diferente da concepção do 
individualismo liberal burguês, e o próprio 
Raul Seixas tinha consciência disso, o que 
demonstrava toda vez que era questionado 
sobre seu estilo musical: o que Raul Seixas 
fazia, afinal, era “raulseixismo”. Viva a Socie-
dade Alternativa! 

Notas 
1 As letras das músicas foram retiradas da inter-
net, no endereço http://letras.mus.br/raul-seixas, no 
dia 19 de julho de 2012, citado nos referenciais, assim 
como revisadas através da audição das músicas citadas 
utilizando a discografia do autor em formato de áudio 
MP3, baixada da internet com a utilização do programa 
de compartilhamento de arquivos E-mule. 
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Letramento: nascimento, apropriação e uso do conceito
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Introdução
No presente artigo, pretendemos anali-

sar algumas hipóteses para a emergência do 
conceito de letramento no Brasil justamente 
nos últimos quinze anos do século XX, 
estabelecendo algumas relações compara-
tivas com os contextos de surgimento e/ou 
registro deste fenômeno (o letramento) na 
Inglaterra, na tentativa de perceber relações 
entre acontecimentos aparentemente disper-
sos no espaço e no tempo, mas que podem 
guardar entre si traços de similaridade ainda 
pouco explorados no que tange à pesquisa 
acadêmica.

Nossa hipótese é a de que um conceito 
que surge para explicar uma determinada 
realidade social e definir novas diretrizes 
para as práticas pedagógica, visando o alar-
gamento dos horizontes e interpretações de 
mundo dos indivíduos que participam de 
sociedades grafocêntricas, pode, através de 
suas formas de apropriação e interpretação, 
acabar servindo como aparato teórico para 
certa regulação e/ou manutenção de uma 
ordem fundamentada em diversos processos 
de exclusão social.

Como  ponto de partida para nossa 
análise, adotaremos as definições de letra-
mento, apresentadas nos textos Letramento: 
um tema em três gêneros de Magda Soares 
e Os significados do letramento: uma nova 
perspectiva sobre a prática social da escrita 
de Ângela B. Kleiman. Estes textos foram es-
colhidos por serem bastante esclarecedores 
dos significados do termo letramento e de 
suas implicações para as práticas de indiví-
duos inseridos em sociedades grafocêntricas. 
Destaque-se disso a ausência neste artigo, de 
qualquer suspeita quanto ao posicionamento 
político das autoras no que se refere ao papel 
das práticas sociais de escrita e leitura para o 
alargamento dos horizontes e interpretações 
de mundo dos indivíduos que participam ou 
que, com essas práticas se relacionam. Suas 
perspectivas visam sempre a inclusão e a 
valorização das práticas sociais (situadas) 
nos processos de aquisição e apropriação da 
leitura e da escrita, e não o contrário.

Letramento no Brasil
De acordo com Magda Soares (1998), 

o termo de Letramento chega ao Brasil a 
partir da segunda metade da década de 1980, 
período onde é citado aparentemente pela 
primeira vez em 1986, no livro No mundo da 
escrita: uma perspectiva psicolingüística, 
da pesquisadora Mary Kato, mas ganha es-
tatuto de termo técnico em 1988, a partir do 
livro Adultos não alfabetizados: o avesso do 
avesso de Leda Verdiani Tfouni e, em 1995, já 
constitui o título do livro Os significados do 
letramento: uma nova perspectiva sobre a 
prática social da escrita de Ângela Kleiman. 

No que respeita ao nosso país dos anos 
1980, sobretudo o último quinquênio desta 
década, diversas modificações político-so-
ciais ocorriam: um processo de abertura 
política levado a cabo neste período e repre-
sentado respectivamente pelo movimento 
das “Diretas Já”, derrotado por um “acordo” 
parlamentar e pela consequente eleição de 
Tancredo Neves para a Presidência da Repú-
blica. Como sabemos, a morte de Tancredo 
ocorrida às vésperas de sua posse acabou 
conduzindo José Sarney a assumir governo; 
a promulgação da constituição de 1988 e as 
eleições de 1989, a primeira desde 1960 em 
que os cidadãos aptos a votar puderam par-
ticipar diretamente da escolha do presidente 
completam um quadro de representativos 
acontecimentos do final do decênio. Estes 
episódios marcam bem o ambiente do qual 
emerge no Brasil o conceito de letramento.

A Constituição de 1988 consagrou, pela 
primeira vez no país, o direito de voto aos 
analfabetos, além disso, definiu a educação 
como “direito de todos, dever do Estado e 
da família (que deve ser) promovida e in-
centivada com a colaboração da sociedade, 
visando o pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho” (Art. 205, 
Constituição Federal).

O analfabetismo como entrave ao exer-
cício do voto permanecia como ancoradouro 
desde o início do período republicano no 
Brasil, quando se substituía a justificativa 
de caráter econômico (voto censitário), que 
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vigorava desde os tempos coloniais por outro 
dispositivo de ordem “cultural”. Note-se 
que, neste momento, a cultura era pensada 
a partir de uma ótica instituída pelos pensa-
mentos científico e ilustrado herdados dos 
séculos XVII e XVIII que, em grande medida, 
ainda se fazem pressentes nos debates que se 
deflagram em torno do conhecimento tido 
como formal e o “informal”.

O desenvolvimento social e econômico 
do país durante o século XX, fez com que se 
invertesse a distribuição populacional entre 
campo e cidade (entre as décadas de 1940 e 
1980, o Brasil deixou de ser um país predo-
minantemente rural). O acesso à leitura e à 
escrita permanecia ainda como privilégio, 
conquistado por uns poucos; escrever o pró-
prio nome nos municípios brasileiros era o 
suficiente para garantir o direito de voto e, 
portanto, tornar os indivíduos (mais pobres) 
valorizados enquanto moeda de troca nos pe-
ríodos eleitorais. Mesmo assim (e/ou talvez 
por conta disso), os índices de analfabetismo 
diminuíam e continuam em queda puxada 
pelas próprias exigências da vida urbana e 
das atividades desenvolvidas nesses espaços 
que, não esqueçamos, também incidem sobre 
as zonas rurais do país.

Esta situação faz emergir, na década de 
1980, preocupações concernentes não ape-
nas à aquisição da leitura e da escrita, mas 
à suas formas de apropriação, chega ao país 
o termo letramento. De acordo com Magda 
Soares, no livro Letramento: um tema em 
três gêneros, conhecíamos bem a condição 
daqueles que “não dispõe da ‘tecnologia’ do 
ler e do escrever” e isso tornava necessária 
uma palavra que pudesse definir tal condi-
ção, então tínhamos o termo analfabetismo 
e suas variações, mas não o seu (dele) 
contrário. Em virtude dos enormes esforços 
dispensados para minimizar o problema do 
analfabetismo, não pensávamos o “estado ou 
condição de quem sabe ler ou escrever” e por 
isso tínhamos o termo que negava, mas não 
o que afirmava. Segundo a autora

Só recentemente esse oposto tor-
nou-se necessário, porque só re-
centemente passamos a enfrentar 
esta nova realidade social em que 
não basta apenas saber ler e escre-
ver, é preciso também fazer uso do 
ler e do escrever, saber responder 
às exigências de leitura e de escrita 
que a sociedade faz continuamen-

te_ daí o recente surgimento do 
termo letramento. (SOARES, 1998. 
p. 20)

Percebemos assim que o termo letra-
mento surge para nomear uma nova preocu-
pação que ultrapassa a simples aquisição do 
ler e do escrever. 

Concordamos a autora, no entanto, um 
fator tem nos causado grande preocupação 
nas discussões (e sobretudo nas práticas) que 
são travadas nesta perspectiva, a saber: da 
mesma forma que os esforços no sentido de 
pensar o analfabetismo, durante grande par-
te do século XX, acabaram nos dificultando 
a percepção da situação daqueles que já sa-
biam ler e escrever, as demandas levantadas 
para abordagem das questões de letramento 
podem também ocultar outras dimensões 
presentes na constituição do social. 

Dito de outra maneira, o analfabetismo 
permaneceu como um grande “dogma” que 
justificaria os processos de exclusão econô-
mica, política e social dos não alfabetizados. 
A alfabetização, por sua vez, representaria a 
possibilidade, para aqueles que a dominas-
sem, de ingresso nesses campos onde ler e 
escrever seriam ferramentas imprescindí-
veis. No correr do século passado, os índices 
de analfabetismo caíram (em estreita ligação 
com o processo de urbanização brasileira) 
trazendo à baila novas preocupações e pos-
síveis respostas, muitas das quais, avessas 
àquelas propostas pelos(as) estudiosos(as) 
do letramento.

Como legitimar formas exclusão pelo 
viés educacional em uma sociedade cada vez 
mais alfabetizada? Qual o critério utilizado 
para manter “os de fora” incluídos nos pro-
cessos de exclusão? O conceito de letramento 
surge, não como resposta a estas questões, 
mas pode estar sendo apropriado para este 
fim, sobretudo quando o termo é utilizado 
(inapropriadamente) como sinônimo de 
escolarização 

Exemplo claro desta má apropriação 
do conceito de letramento se faz sentir nas 
exigências de escolaridade (Ensino Funda-
mental ou Médio) apresentadas em editais 
de concursos públicos que ofertam vagas de 
trabalho cujas características de execução, 
em tese, não justificariam tais exigências. 
Nesses casos, o que se apresenta é nada mais 
que a repaginação de antigas práticas de 
exclusão pautadas em explicações de cunho 



82

“cultural”, muito semelhantes àquelas her-
dadas do cientificismo e do iluminismo dos 
séculos XVII e XVIII.

Ora, em uma sociedade com níveis cada 
vez maiores de alfabetização e com critérios 
para participação política oficial, baseados 
simplesmente na idade (mínima para votar e 
assumir determinados cargos do legislativo e 
executivo) e na alfabetização, torna-se difícil 
legitimar a exclusão de cunho político, econô-
mico e social através de discursos formulados 
para sociedades sem essas características. 
Então esta legitimação só se torna possível 
através da elaboração de novos discursos que 
possam ser difundidos, apropriados, e repro-
duzidos como explicações “plausíveis” para 
os fenômenos observáveis na nova realidade 
social. Assim, aquele “não basta saber ler e 
escrever” evidenciado por grande parte dos 
lingüistas e educadores acaba se transfor-
mando no contrário daquilo que suas (deles) 
indicações e estudos propunham. Ao invés 
de instrumento para pensar novas práticas 
escolares norteadas pelas funções sociais 
da leitura e da escrita como propõem esses 
estudiosos, ele se torna justificativa para a 
movimentação das fronteiras discursivas de 
exclusão em direção aos pontos ainda não al-
cançados por aqueles que, segundo a Escola, 
“apenas sabem ler e escrever”.

O letramento é ainda um conceito em 
discussão no âmbito acadêmico, no entanto 
já adentrou o espaço da Escola e aí tem sido 
assumido de forma confusa (como não pode-
ria deixar de ser, tendo em vista que ainda 
não há concordância acadêmica quanto aos 
significados do termo) e exercido na maioria 
das vezes como sinonímia de escolaridade 
e/ou competência. Quanto mais longe tiver 
ido um indivíduo em seus estudos _ dizem 
os adeptos desta crença_ mais elevado será 
nível de conhecimento e competência, daí 
as reiteradas e crescentes exigências de 
comprovação de escolaridade para atestar 
níveis de letramento com as quais temos nos 
deparado ultimamente. Diga-se de passagem 
que falar de níveis de letramento é tido como 
um erro pelos proponentes dos estudos desse 
tema. Letramento não é mensurável via tes-
tes e exames.

De acordo com Angela B. Kleiman, “o 
conceito de letramento começou a ser usado 
nos meios acadêmicos numa tentativa de 
separar os estudos sobre o “impacto social 
da escrita” dos estudos sobre alfabetização 

cujas conotações escolares destacam as com-
petências individuais no uso e na prática da 
escrita” (KLEIMAN, 1995. PP. 15-16). Dito 
de outra forma, o letramento surge como 
uma tentativa de superação da paradoxal 
valorização (não apenas pela e na escola, mas 
no conjunto social) da alfabetização. Essa 
valorização (da alfabetização), como disse-
mos, é paradoxal, pois enquanto privilegia 
as técnicas através das quais os indivíduos 
adquirem as tecnologias ligadas à leitura e à 
escrita, a educação assume um caráter indi-
vidualista. Ao mesmo tempo esta perspectiva 
privilegia um aluno ideal e, neste sentido, o 
que se busca é a generalização do ensino e da 
aprendizagem.

Ao pensar “os impactos sociais da es-
crita”, os estudos do letramento propostos 
por Kleiman (1995), visam ao mesmo tempo 
destacar os usos, poderes e as relações 
estabelecidas pela, com e através escrita na 
sociedade, ou seja, pensar as relações esta-
belecidas entre escrita e sociedade para além 
do âmbito escolar, superando o individua-
lismo e a descontextualização dos modelos 
propostos.

Uma das dificuldades de aplicação prá-
tica desta proposta reside no fato de a escola 
ser, em quase todas as sociedades, a prin-
cipal agência de letramento e valorizar um 
modelo individualista e descontextualizado 
de educação, o que Street (1984) denominou 
de modelo autônomo. Desta situação decorre 
uma associação entre escrita e desenvolvi-
mento cognitivo e, ao mesmo tempo, uma 
consequente comparação entre indivíduos 
alfabetizados e não alfabetizados tomando-se 
como base comparativa somente a utilização 
de parâmetros propostos por grupos formal-
mente letrados.

Os problemas da associação da escri-
ta ao desenvol vimento cognitivo são 
vários. O mais importante talvez 
seja o fato de que uma vez que os gru-
pos não-letrados ou não-escolariza-
dos são comparados com grupos le-
trados ou escolarizados, estes últimos 
podem vir a ser a norma, o esperado, 
o desejado, principalmente porque os 
pesquisa dores são membros de cul-
turas ocidentais letradas. Quando a 
comparação é realizada, estamos a 
um passo de con cepções deficitárias 
de grupos minoritários (Lemos, 1983; 
Erickson, 1987; Soares, 1986), con-
cepções estas perigosas pois podem 



83

fornecer argumentos para repro-
duzir o pre conceito, chegando até a 
criar duas espécies, cognitivamente 
distintas: os que sabem ler e escre-
ver e os que não sabem. (KLEIMAN, 
1995)

Nosso grande desafio é pensar propos-
tas e exercitar praticamente essas ideias para 
superar essas questões.

O letramento em outros lugares do 
mundo

Semelhantemente ao caso brasileiro, 
também na Inglaterra exstia o conceito que 
negava (illiteracy), mas não o que afirmava 
a condição de se saber ler e escrever (literacy 
era um termo querepresentava apenas a 
aquizição de códigos), no entanto, os privi-
légios no campo político eram administrados 
por aqueles que dominavam essas tecnolo-
gias. No século XVI ocorria naquele país um 
aprofundamento das divisões sociais e as 
justificativas para os privilégios obtidos por 
grupos e pessoas eram dadas através do ter 
ou não ter educação (escolar).  Em grande 
medida, esse aprofundamento era gerado 
pelo próprio controle sobre a formulação das 
ideias políticas estabelecido por homens de 
alguma educação e pelos acontecimentos de 
ordem econômica daquele século.

Paradoxalmente, as mudanças eco-
nômicas e sociais do período traziam a exi-
gência de ampliação do número de pessoas 
que soubessem ler e escrever, mas também 
geraram o controle do acesso à educação por 
indivíduos e grupos economicamrnte privile-
giados.

Nesse século, ocorreu o que o pro-
fessor Stone chamou de “revolução 
educacional”. Era muito maior o 
número de escolas na Inglaterra, 
isto devido principalmente a ge-
nerosas doações de comerciantes 
e cavalheiros. Uma vez que a so-
ciedade se tornava crescentemente 
comercializada, era muito maior 
a necessidade de pessoas que po-
diam ler, escrever e fazer contas 
(...) No século da revolução edu-
cacional, porém, ocorreu também 
maior divisão econômica (...) O 
cerco da terra por acordo entre 
os ocupantes mais ricos da aldeia 
almentava-lhes o poder sobre a co-
munidade.
Como resultado, consolidou-se 

uma classe permanente de pobres 
numa ocasião em que oportuni-
dades econômicas se abriam para 
uns poucos afortunados (...) o que 
era novo era a possibilidade que 
alguns membros de grupos so-
ciais situados abaixo da peque-
na nobreza pudessem transpor 
a barreira entre a indigência e a 
prosperidade. E a educação era 
vital para a transposição dessa 
barreira. Os pobres, no entanto, 
não podiam dispensar o trabalho 
dos filhos, não tinham meios para 
mantê-los na escola (...) os filhos de 
famílias de boa educação estavam 
usurpando as vagas gratuítas em 
escolas inicialmente destinadas às 
crianças pobres (...) Desta manei-
ra, consolidaram-se as linhas da 
divisão social: a vasta massa dos 
filhos dos pobres era excluída de 
acesso à escada educacional, que 
os filhos de seus superiores mais 
afortunados galgavam rapida-
mente. (HILL, pp. 42-43)

Esta longa citação fez-se necessária por 
conta das pistas que ela nos oferece para pen-
sarmos as formas de manutenção do status 
quo em meio às necessidades de mudanças 
exigidas pelas transformações econômicas e 
sociais.  Ao mesmo tempo em que a educação 
figura como campo promotor de ascensão 
social, ela também se constitui como parâme-
tro legitimador da exclusão. Os mais pobres 
impedidos em sua maioria do acesso à escola 
estariam “justificadamente” excluídos dos 
cargos e postos administrativos e políticos de 
destaque; sua pobreza seria, ao mesmo tem-
po, razão e conseqüência do analfabetismo, 
enquanto que a riqueza de outros seria causa 
e resultado do acesso à educação. Assim, 
desde o século XVI, pobreza ou riqueza são 
perigosamente apresentadas como resulta-
dos de fracassos ou sucessos individuais no 
campo da educação formal. É por isso que o 
letramento insiste no caráter coletivo da lei-
tura e da escrita em contextos não escolares, 
nos quais a escrita é usada com sucesso.

Os acontecimentos de ordem econômi-
ca e social gerados na Inglaterra do século 
XIX, fizeram emergir um novo conceito para 
explicar a situação cada vez mais comum 
daqueles que sabem ler e escrever, como nos 
lembra Soares (1998. p. 21) “Certamente o 
surgimento neste momento do termo lite-
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racy representa uma mudança histórica das 
práticas sociais: novas demandas sociais de 
uso da leitura e da escrita exigiam uma nova 
palavra para designá-las”.

É importante assinalar que literacy 
nasce em um contexto onde o analfabetismo 
está deixando de ser a regra, logo, não pode 
mais servir como justificativa para a exclusão 
das massas empobrecidas de trabalhadores, 
assim junto a este conjunto de mudanças 
dentro do qual se localizam a aceleração da 
industrialização, a corrida imperialista e um 
processo de pauperização ainda maior do 
proletariado inglês, surge um termo para 
pensar “o estado ou condição que assume 
aquele que aprende a ler e escrever” (SOA-
RES, 1998. p.17).

Novamente afirmamos que o termo 
literacy na Inglaterra do final do século XIX, 
assim como o conceito de letramento no 
Brasil de fins do século XX, não surgiram 
como modo de legitimação da exclusão eco-
nômica e social, mas que podem estar sendo 
usados para tal finalidade, uma vez que eles 
são geralmente utilizados em associação (e 
mesmo como sinonímia) com o conceito de 
escolarização.

A avaliação do nível de letramen-
to, e não apenas da presença ou 
não da capacidade de escrever ou 
ler (o índice de alfabetização) é 
o que se faz em países desenvolvi-
dos, em que a escolaridade básica é 
realmente obrigatória e realmente 
universal, e se presume, pois, que 
toda a população terá adquiri-
do a capacidade de ler e escrever. 
Assim, de um modo geral, esses 
países tomam como critério para 
avaliar o nível de letramento da 
população o número de anos de es-
colaridade completados pelos indi-
víduos. (SOARES, 1998. p.22)

 
Pensar a situação dos indivíduos ou 

grupos de pessoas para além da aquisição da 
leitura e da escrita e problematizar os impac-
tos sociais desta (a escrita) para os sujeitos 
sociais são preocupações primordiais dos 
estudos do letramento. Entretanto, torna-se 
preocupante que a verificação dos índices 
de letramento nos países desenvolvidos 
(também adotados em muitos países em 
desenvolvimento) apareçam vinculados aos 
“anos de escolaridade completados pelos in-
divíduos”, pois o que acaba ocorrendo como 

consequência da adoção desse parâmetro é 
uma movimentação e/ou crescimento das 
exigências quanto ao número de anos que es-
ses indivíduos devem passar na escola e não 
o repensar das práticas escolares que privi-
legiam apenas um tipo de habilidade, mas 
não outros, fortalecendo o modelo que Street 
(1984) denominou de modelo autônomo.

Quando pensamos simplesmente a am-
pliação da permanência dos indivíduos nas 
unidades escolares ou associamos seus níveis 
de letramento à quantidade de anos que eles 
permaneceam na escola sem pensar que prá-
ticas estão sendo valorizadas nestas unidades 
escolares, acabamos perpetuando processos 
de exclusão utilizando novos termos que, 
desvinculados de seu conteúdo crítico, re-
produzem antigas fórmulas subjacentes aos 
ideais de progresso, civilização e mobilidade 
social alcançáveis pela valorização e aquisi-
ção de “Um modelo” de letramento que nos é 
apresentado como sendo “O modelo”.

O fenômeno do letramento, então, 
extrapola o mundo da escrita tal 
qual ele é concebido pelas institui-
ções que se encarregam de intro-
duzir formalmente os sujeitos no 
mundo da escrita. Pode-se afirmar 
que a escola, a mais importante das 
agências de letramento, preocupa-
se não com o letramento, prática 
social, mas com apenas um tipo 
de prática de letramento, a alfa-
betização, o processo de aquisição 
de códigos (alfabético, numérico), 
processo geralmente concebido em 
termos de uma competência indi-
vidual necessária para o sucesso 
e promoção na escola. Já outras 
agências de letramento, como a 
família, a igreja, a rua como lugar 
de trabalho, mostram orientações 
de letramento muito diferentes. 
(KLEIMAN, 1995. p.20)

Talvez pensar a questão tanto da am-
pliação da permanência na escola quanto a 
da valorização por parte sociedade de outras 
práticas e agências de letramento possa ser 
um caminho para nos aproximar daquilo que 
Street (1984) denominou de modelo ideo-
lógico, “que afirma que as práticas de letra-
mento, no plural, são social e culturalmente 
determinadas, e, como tal, os significados es-
pecíficos que a escrita assume para um grupo 
social dependem dos contextos e instituições 
em que ela foi adquirida” (Kleiman, 1995. p. 
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21). 
Em que contextos e em que tipo de 

instituições a leitura e a escrita vêm sendo 
ensinadas? Em que tipo de escolas os sig-
nificados específicos da escrita estão sendo 
construídos em nossa sociedade? 

É necessário, é sempre necessário per-
guntar! 
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O centenário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré:  reminis-
cências na voz de  Paulo Cordeiro Saldanha

Auxiliadora dos Santos Pinto1

Universidade Federal de Rondônia

Introdução
Este trabalho apresenta uma breve des-

crição e análise da interrelação entre a litera-
tura regional e a história da Estrada de Ferro 
Madeira Mamoré – EFMM. Destaca também 
alguns aspectos do patrimônio histórico, 
social, linguístico e cultural do município 
de Guajará-Mirim/RO, a partir de crônicas 
do escritor Paulo Cordeiro Saldanha2, que 
fundamentado pela  memória, reconstitui e 
expressa em sua escrita jornalística, diversos 
temas ligados ao cotidiano da cidade. 

A pesquisa bibiográfico-descritiva, com 
abordagem qualitativa, foi desenvolvida a 
partir da leitura e análise das crônicas gua-
jaramirenses publicadas nos jornais eletrô-
nicos Gente de Opinião3  e O Mamoré4. 
Optou-se pela leitura e análise de crônicas 
cujos temas estão relacionados à Estrada de 
Ferro Madeira Mamoré – EFMM.

A fundamentação teórica foi norteada 
pelos estudos de Delgado (2006), que  aborda 
as relações entre História, Tempo, Memória 
e Identidades como  processos interligados; 
Candido (2006), que concebe a obra literária 
como  uma produção que deve ser estudada 
pelo crítico como objeto estético, não como 
documento ou reflexo da realidade, mas sem 
ignorar as conexões com a história e outros. 
Nesse sentido, destacamos que a interrela-
ção da literatura com a história regional é 
um aspecto  evidenciado com frequência em 
diversas obras da literatura rondoniense, 
principalmente nas produções dos autores 
mais tradicionais. Os resultados evidencia-
ram que as produções literárias analisadas 
contribuem para o registro e reconstituição 
da história local e para a valorização das 
memórias e do patrimônio cultural do povo 
guajaramirense.

A EFMM e o processo de criação e 
ocupação de Guajará-Mirim/RO

Guajará-Mirim é uma cidade multi-
cultural que teve sua origem na construção 
da Estrada de Ferro Madeira Mamoré5. A 
povoação do município deu-se no início do 
século XX, quando migrantes nordestinos, 

indianos, gregos, chineses, barbadianos, 
espanhóis, cubanos, libaneses, norte-ame-
ricanos, alemães, portugueses  e pessoas 
de outras nacionalidades vieram trabalhar 
na construção da Estrada de Ferro Madeira 
Mamoré6. 

O nome Guajará-Mirim significaria “Ca-
choeira Pequena”7 na língua Tupi-Guarani. 
Esse é apenas um dos étimos propostos para 
designar o local, inicialmente habitado por 
muitas tribos indígenas, devido à existência 
de cachoeiras ao longo do rio Mamoré, abai-
xo da cidade. Naquela época, Guajará-Mirim 
era apenas um povoado que surgia às mar-
gens do rio Mamoré, local onde foi instalada 
a estação ferroviária da Estrada de Ferro 
Madeira Mamoré (EFMM). O município 
foi criado em 10 de abril de 1929 e, naquele 
período, ele pertencia ao Estado do Mato 
Grosso. Em 1943, Guajará-Mirim passou a 
fazer parte do Território Federal do Guaporé, 
posteriormente chamado de Rondônia.

Devido às riquezas naturais e em decor-
rência da construção da Estrada de Ferro, o 
município prosperou e tornou-se a “Pérola 
do Mamoré7” do atual Estado de Rondônia, 
fundado em 19819. Com a decadência dos se-
ringais e o fechamento da EFMM10, Guajará-
Mirim veio a ser um importante pólo agrícola 
e posteriormente comercial.

Atualmente, Guajará-Mirim possui 
uma área de 24.856Km2 e conserva 96,45% 
de seu território em florestas naturais. Maior 
área de preservação ambiental do estado de 
Rondônia, é constituído por áreas protegi-
das11.  O município está situado numa das 
regiões mais belas do Estado e poderia trans-
formar-se num pólo turístico e desenvolver-
se através do turismo e do desenvolvimento 
sustentável. 

Guajará-Mirim é uma cidade “mestiça”. 
De acordo com o último Censo Demográfico 
(2004), tem 42.075 habitantes. Grande 
parte de sua população é composta por gente 
nascida e criada na região. A maioria é des-
cendente de índios, bolivianos, ribeirinhos 
do Guaporé e nordestinos, resultando assim 
numa população tipicamente amazônica, 
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pois, diferentemente da maioria dos municí-
pios do Estado de Rondônia, Guajará-Mirim 
recebeu pouca influência das migrações, 
principalmente de sulistas, que ocorreram a 
partir da década de 70, ao longo da BR 364.

A literatura de Rondônia   e a histó-
ria regional

Conceituar literatura regional  não é 
tarefa fácil, pois geralmente quando falamos 
em literatura regional, principalmente em 
Rondônia, evidenciamos a cultura, a iden-
tidade e outros traços que caracterizam a 
região. Contudo, nas produções literárias, 
não podemos fazer uma dicotomia entre o 
regional e o universal, pois apesar de apre-
sentarem traços de regionalidade, as obras 
também apresentam traços de universalida-
de. 

Em Rondônia, se, por um lado, a litera-
tura de boa qualidade é universalista por seu 
conteúdo e forma, é regionalista por seu al-
cance e aplicação. Podemos fazer uma carac-
terização do caráter regional das produções 
literárias com base em outros critérios: um 
deles é o temático e o outro diz respeito aos 
leitores presumidos da obra.

Ressaltamos que o  critério temático, 
que diz respeito à abordagem exclusiva de 
temas regionais, de uma forma histórica e 
evidentemente parcial, que caracterizaria 
um espírito “sectário” e “bairrista”em rela-
ção às coisas da própria terra. Nesse aspecto, 
grande parte dos textos literários escritos em 
Rondônia apresenta essa natureza regional. 

Em relação aos leitores presumidos 
da obra, geralmente, estes já são definidos 
pela forma de publicação, pois, ao longo da 
história, a maioria das obras de literatura 
de Rondônia teve sua publicação particular 
(financiada pelo próprio autor ou por patro-
cinadores) em pequenas gráficas privadas, 
distribuição limitada exclusivamente ao pró-
prio estado, muitas delas com apoio de go-
vernos municipais ou do Governo Estadual, 
com distribuição gratuita ou preços irrisórios 
praticados nos eventos de lançamento den-
tro do próprio estado, sendo raras as edições 
“nacionais”.  

Se considerarmos esses dois critérios: 
conteúdo de abordagem laudatória em re-
lação à própria terra e publicação de caráter 
local ou regional, presumidamente para 
leitores locais, temos um retrato mais fiel do 

que queremos dizer com “Literatura Regional 
de Rondônia”. Asseveramos que nenhum dos 
dois critérios tem, aqui, qualquer conotação 
depreciativa ou desqualificadora. Pelo con-
trário, é justamente a junção desses critérios 
que nos permite a seleção exata dos textos 
com os quais trabalhamos nesta pesquisa. 
Aliás, em nada a aplicação desses critérios 
exclui  a universalidade  dos textos que ora 
abordamos.

A literatura rondoniense sempre este-
ve vinculada à realidade histórica e social 
pela qual o estado passava, evidenciando a 
perda das marcas identitárias dos sujeitos 
amazônicos, de acordo com o avanço dos 
processos migratórios. Além das inúmeras 
comunidades indígenas e quilombolas que já 
viviam na região, registramos que em Ron-
dônia os ciclos migratórios sempre foram 
constantes: a construção da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré – EFMM, quando chega-
ram à Rondônia migrantes de várias partes 
do Brasil e do mundo; O II ciclo da Borracha, 
quando milhares de homens nordestinos, os 
famosos “Soldados da Borracha”, foram en-
viados para os seringais de Rondônia; o ciclo 
da Agricultura, quando incentivados pelo 
Governo Federal, pessoas de várias partes do 
país, principalmente do Nordeste, foram en-
viadas para trabalhar na agricultura; o ciclo 
da mineração de ouro e cassiterita; a abertura 
da BR 29 e o processo de ocupação do Estado 
de Rondônia, que culminou na criação de 
vários municípios rondonienses, dentre eles: 
Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e  Vilhena; A 
construção das Usinas Hidrelétricas do Ma-
deira - Jirau e Santo Antônio- que motivou 
a chegada de pessoas de todas as partes do 
país ao Estado de  Rondônia; A chegada de 
centenas de haitianos, após  terremoto que 
devastou o Haiti. Eles estão migrando para 
Rondônia na esperança de encontrar empre-
gos nas Usinas do Madeira.

No campo da literatura, ressaltamos 
que, desde o início do processo de coloniza-
ção do Estado de Rondônia, sempre houve 
muitos conflitos  e tensões entre os chama-
dos “pioneiros” e os migrantes posteriores, 
considerados “invasores”.  Nesta perspectiva, 
vale mencionar, de forma preliminar,  que 
em Rondônia há dois tipos bem diferentes de 
obras chamadas de literárias: as produções  
que  procuram vincular-se à tradição dos 
“pioneiros” e as que querem romper com 
a tradição e inaugurar uma “Rondônia de 
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todos12”. Nesse contexto, podemos afirmar 
que em Rondônia há basicamente duas 
correntes literárias: a regionalista13 e a ma-
deirista14 e que, ao longo dos anos, a mesma 
se configurou como um “campo de batalha” 
privilegiado, devido às tensões existentes 
entre os autores15.  

Esse contraste  expressa a necessidade 
dos pioneiros pela  manutenção dos espaços 
conquistados16, diante das fortes correntes 
migratórias que também queriam conquistar 
esses espaços. Nesse contexto, observamos 
poucas ações do governo estadual e dos 
municipais, pois os autores mais tradicionais  
foram sendo fortalecidos pela criação das 
academias de Letras que surgiram e que,  
inicialmente,  só admitiam  os pioneiros e 
seus afetos. Enfim, essa tensão foi sendo mi-
nimizada ao  longo da história da construção 
literária de Rondônia. 

De acordo com Lima (2012)17, a Lite-
ratura de Rondônia pode ser classificada da 
seguinte forma: 1.Literatura de Rondô-
nia: constitui-se das obras literárias poesia e 
prosa de momentos, de motivos individuais 
ou coletivos, sociais, políticos, históricos e 
geográficos de Rondônia; 2.Literatura em 
Rondônia: constitui-se das obras literárias 
produzidas em Rondônia inspiradas em 
momentos ou temáticas do meio social e am-
biental de origem dos autores; 3.Literatura 
sobre Rondônia: constitui-se das obras 
produzidas sobre Rondônia,  por autores na-
cionais ou estrangeiros residentes em outros 
Estados ou países. 

Nesse aspecto, enfatizamos  que a cul-
tura do povo amazônico rondoniense não se 
restringe aos  princípios da cultura elitista 
e idealista de poucos: “[...] O conceito de 
cultura fica também restrito à esfera ideal 
[...]. Trata-se de uma visão elitista e idealista 
de cultura que tem muito pouco a ver com 
a luta para uma sociedade mais democráti-
ca.” (CEVASCO, 2008, p. 39).  A literatura 
rondoniense mescla os discursos histórico e 
ficcional. Como resultado disso, nas crônicas 
analisadas,  neste artigo, mobilizam o imagi-
nário social a partir das representações e das 
singularidades locais.

História, memória e identidades no 
contexto da literatura 

O estudo da História local a partir infor-
mações presentes na subjetividade do autor e 

expressas nas produções literárias possibilita 
a reconstituição das memórias individuais 
e coletivas e a identificação das múltiplas 
identidades dos sujeitos que participaram do 
processo de construção do município. 

Vale ressaltar que Guajará-Mirim, con-
siderado o “berço” da cultura de Rondônia, 
estado situado no “coração” da  Amazônia, 
é constituído por indivíduos que tecem suas 
práticas, suas subjetividades e seus saberes 
fundamentados na permanente construção 
de suas memórias, de suas narrativas, de 
suas representações sociais, ou seja, nas 
suas relações interculturais e multiculturais. 
Em consequência, há muitos povos, territo-
rialidades, histórias, memórias, narrativas, 
representações, linguagens, biodiversidades, 
vivências singulares e saberes inestimáveis 
e diversos, que, de certa forma, contribuem 
para que a produção literária seja plural.

Os saberes históricos e culturais, 
conforme Lopes  (2005, p. 48), fazem parte 
da construção e da constituição das formas 
narrativo-identitárias  singulares dos povos. 
Assim sendo, compreendemos que  não há 
obra literária apartada do contexto históri-
co18 e cultural local.  A cultura da minoria, 
na concepção idealista, privilegia as obras 
literárias da alta cultura conservadora, para 
impedir os efeitos perigosos da transforma-
ção social e histórica, reproduzindo a história 
e os valores universais da elite dominante.

As obras literárias19 dos povos amazôni-
cos rondonienses, na concepção materialista, 
estão fundamentadas na cultura comum, dos 
saberes, das práticas, dos significados, dos 
sentidos e das histórias de vida, sem privile-
giar os valores da tradição da alta cultura das 
elites dominantes locais: “[...] só quem pensa 
a literatura isolada da mudança social é que 
pode imaginar que essa lista é eterna: de 
fato, ao longo da história da literatura, ela já 
mudou várias vezes. [...]. (CEVASCO, 2008, 
p. 57).” Nesse contexto, a literatura, a cultura 
e a história estabelecem relações no con-
texto amazônico rondoniense híbrido com 
as singularidades, as identidades não fixas, 
não-lineares, constituindo seus saberes, suas 
práticas, suas vivências, suas experiências, 
seus textos, suas vozes, seus silêncios. 

De acordo com Delgado “A História, 
corno forma de saber, que faz da memória 
uma de suas principais fontes de conhe-
cimento, não tem como traço inerente a 
mesma liberdade criativa das obras escritas 
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por ficcionistas e poetas [...].”(DELGADO, 
2006, p. 65) Nesse sentido, destacamos que 
na literatura de Rondônia a História está in-
timamente relacionada à temática das obras.  
O referido autor também  afirma que: “O his-
toriador não busca a verdade (pois afinal as 
verdades são sempre versões), mas procura 
construir evidências e a apresentar análises 
e interpretações sobre o que passou.” (DEL-
GADO, 2006, p. 65).

As memórias permitem que as histórias 
de vida e as identidades sejam reconstituídas.  
Conforme Delgado “A memória ativa é um 
recurso importante para transmissão de ex-
periências consolidadas ao longo de diferen-
tes temporalidades.” (DELGADO, 2006, p. 
17). Nessa perspectiva, compreende-se iden-
tidade como um processo de construção e de 
constituição permanente das singularidades 
das pessoas. A construção material,  social 
e cultural de cada pessoa e povo influencia, 
decisivamente, na elaboração cotidiana de 
suas identidades. Não existe uma identidade, 
mas várias identidades, constituídas pelos 
saberes, práticas e memórias. 

A constituição das identidades do povo 
rondoniense faz parte do processo social e 
histórico da constituição singular e plural do 
povo amazônico. As memórias da população 
rondoniense são construídas social e his-
toricamente no interior da constituição da 
geografia econômica, humana e cultural do 
povo brasileiro.

No contexto pesquisado, os registros 
dos fatos históricos nos textos literários 
possibilitam a recuperação das experiências, 
das imagens e das representações pessoais 
e coletivas. Conforme Delgado “A memória 
traduz registro de espaços, tempos, expe-
riências, imagens, representações. Plena de 
substância social é bordado de múltiplos fios 
e incontáveis cores, que expressa a trama 
da existência, revelada por ênfases, lapsos, 
omissões.” (DELGADO, 2006, p. 61).

Nesse sentido, ao fazer o registro de 
fatos cotidianos, o cronista apresenta, com 
profunda sensibilidade e saudosismo, ques-
tões políticas, sociais econômicas e culturais 
transpondo, a partir de suas crônicas, a 
realidade histórica vivenciada em sua infân-
cia para a ficção, valendo-se, portanto, da 
memória para reconstituir a história do mu-
nicípio através de sua arte literária. Porém, 
apesar de apresentar  detalhes da dinâmica 
social, na produção literária ora analisada, 

não fica evidente as relações de poder vigen-
tes naquela época. 

Impossibilitado, em face das limi-
tações humanas, “eternizo” apenas 
as minhas saudades através das 
lembranças de um tempo que, con-
fesso, eu vivi, de forma tão descon-
traída, num período que se vai per-
dendo em direção à fímbria mais 
azul que eu enxergo lá no começo 
do horizonte... (REMINISCÊN-
CIAS, 15/07/2009).

De acordo com Delgado, “[...] a memó-
ria não é conservação, mas reordenamento, 
reconstrução de lembranças, porque a dinâ-
mica das múltiplas temporalidades interfere 
no ato do relembrar, fazendo da memória e da 
identidade fenômenos dinâmicos, dialéticos 
e potencialmente renováveis.” (DELGADO, 
2006, p. 69). As memórias singulares fazem 
parte da constituição identitária da literatura 
rondoniense. Enfatiza-se o aspecto histórico 
que permeia a narrativa, mostrando  a con-
tribuição dos povos migrantes para a elabo-
ração das marcas das identidades sociais, 
culturais e históricas. Por isso, defende-se 
que não há identidade sem memória.  

Crepúsculo. Momento de silêncio. 
Em minha cabeça, onde já se vis-
lumbram cabelos encanecidos que 
acredito abençoados e sinaliza-
dores de novo ciclo na existência, 
sentimentos passeiam livres, agu-
çando minha sensibilidade que voa 
solta no tempo. Dentre eles, impera 
a saudade. Recordação de pessoas 
e fatos percebidos por meus sen-
tidos e mantidos presos em uma 
moldura especial nos recônditos 
de minha mente, em toda a sua 
plenitude. Assim, permanecem em 
meu coração. (REMINISCÊNCIAS, 
15/07/2009).

Para Delgado “A memória é suporte 
vital das identidades reveladoras da plura-
lidade inata à vida humana.” (DELGADO, 
2006, p. 71). Nesse sentido, destaca-se que, 
no contexto local, a história da cidade e de 
seu povo permanece viva na memória dos 
pioneiros e de seus familiares, sendo divul-
gada principalmente em publicações on line. 

Reminiscências na voz de Paulo 
Cordeiro Saldanha

Paulo Cordeiro Saldanha aborda de 
forma memorialista as cenas de sua infância 
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e adolescência, traduzindo, em sua obra, 
expressões locais, regionais e universais. O 
autor apresenta, de forma entusiasmada, o 
sujeito local como uma figura heroica, que 
venceu as adversidades e o isolamento dos 
confins da Amazônia. Porém, apesar de valo-
rizar e expressar a regionalidade ele também 
exalta a universalidade. 

Neste artigo, o estudo e a análise das 
crônicas serão fundamentados nas bases 
teóricas da Teoria Literária e dos Estudos 
Culturais20, levando em consideração que, 
no processo de construção de sentidos do 
discurso linguístico-poético, se ouvem vo-
zes constituídas e construídas a partir das 
marcas identitárias do sujeito amazônico  e 
evidenciando  que os estudos culturais:

[...]  surgiram  em um determina-
do ambiente socio-histórico, suas 
relações com os estudos literários, 
suas primeiras conquistas teóricas 
e seu projeto intelectual- que inclui 
certamente o estudo da cultura 
dita popular e dos fenômenos da 
vida cotidiana -, mas reserva espa-
ço para um novo modo de ler a al-
ta-cultura (CEVASCO, 1008, p. 7).

Portanto, neste artigo, a linguagem 
literária será compreendida e articulada 
aos estudos culturais, considerando as 
singularidades dos significados  das marcas 
identitárias sociais e culturais dos sujeitos 
amazônicos. Nesse sentido, Bakhtin (1970) 
apud Nitrini (2010, p. 159) afirma que:

[...] a palavra literária, isto é, a 
unidade mínima da estrutura li-
terária não se congela num pon-
to, num sentido fixo; ao contrário, 
constitui um cruzamento de super-
fícies textuais, um diálogo entre di-
versas escrituras: a do escritor, a 
do destinatário (do personagem), 
do contexto atual ou anterior. O 
texto, portanto,  situa-se na histó-
ria ou na sociedade.

Abaixo, apresentamos fragmentos 
textuais que retratam alguns aspectos do 
patrimônio histórico, social, linguístico e 
cultural do município de Guajará-Mirim/
RO. Os mesmos foram coletados a partir 
das crônicas do Escritor Paulo Saldanha, 
considerando a construção da EFMM e os 
seguintes temas: as migrações, a política, os 
empregos públicos, a educação, o comércio, 

os transportes, a religião e a cultura:

A construção da  Estrada de Ferro 
Madeira Mamoré – EFMM

Conforme Delgado (2006, p.17), “Histó-
ria, tempo e memória são processos interliga-
dos, todavia o tempo da memória ultrapassa 
o tempo de vida individual e encontra-se 
com o tempo da História[...].” Ao mencionar 
a história da construção da EFMM, o autor 
recorre à memória, descrevendo episódios de 
sua infância e retratando a efervescência da 
EFMM, na época o meio de transporte mais 
importante da região: 

Quem, como eu, viveu o fervilhar 
da estação ali quase às margens do 
rio Mamoré, reconhece que aquela 
época, ao recordar dela, dá uma 
saudade doída no sentir. As pes-
soas com suas malas, seus baús, 
suas sacolas, carregando esperan-
ças junto com os gêneros, remé-
dios e roupas. Algumas, desejando 
não perder tempo, esbarravam-se 
umas nas outras, proferindo im-
propérios ou uma saudação verbal 
calorosa de despedida. (O SINO 
DA IGREJA E O APITO DO TREM, 
20/12/2009).

O escritor retrata, com riqueza de de-
talhes, as paisagens, os acontecimentos, as 
personalidades e os  hábitos dos moradores 
do município de Guajará-Mirim, uma cidade 
histórica “encravada” no “coração” da Ama-
zônia. A vida cotidiana dos moradores dos 
bairros centro e triângulo ganham destaque, 
pois naquela época a EFMM e o rio Mamoré 
eram as principais vias de acesso ao muni-
cípio. Sobre esse aspecto, de acordo com 
Cândido, “A arte, e portanto a literatura, é 
uma transposição do real para o ilusório por 
meio de uma estilização formal, que propõe 
um tipo arbitrário de ordem para as coisas, 
os seres, os sentimentos.” (CÂNDIDO,1973, 
p. 62)

As migrações
A construção da Estrada de Ferro Ma-

deira Mamoré – EFMM, o segundo ciclo da 
borracha, a integração geográfica, política e 
sócio-econômica com a Bolívia, em face da 
fronteira entre nossos países,  a implantação 
dos pólos agrícolas, o comércio e o serviço 
público foram os principais acontecimentos 
que impulsionaram o processo migratório no 
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município de Guajará-Mirim/RO.  Segundo 
os historiadores: Amizael Silva21 (1991), Per-
digão & Bassegio22 (1992) e Eloy de Souza23 
(1983), na década de 1940 houve uma grande 
divulgação sobre as riquezas da região Ama-
zônica e muitos jovens, principalmente os 
falidos e miseráveis do sertão, encantados 
com a possibilidade de um futuro promissor, 
embrenharam-se nos seringais à procura da 
“seiva” que enriquecia a nação e a eles em-
pobrecia.  

Nesse sentido, vale ressaltar que na-
quele tempo aconteciam muitos conflitos 
sociais, principalmente entre seringueiros e 
seringalistas, pois quando os migrantes, em 
sua maioria,  nordestinos chegavam na Ama-
zônia eram contratados pelos seringalistas 
e o sonho de uma vida melhor transforma-
va-se num pesadelo. Geralmente eles eram 
contratados para trabalhar em localidades 
de difícil acesso e já chegavam nos seringais 
totalmente endividados com os seringalistas, 
que lhes pagavam as passagens e lhes for-
neciam ferramentas e gêneros alimentícios. 
Além disso, as doenças tropicais dizimavam 
centenas de homens e os que sobreviviam ge-
ralmente ficavam cada vez mais endividados 
e se tornavam “escravos” nos seringais.

Por ser localizada na fronteira, a cidade  
de Guajará-Mirim também recebeu inúme-
ras correntes migratórias provenientes da 
Bolívia. Além do fluxo migratório instável, 
muito comum nas fronteiras:

As idas e vindas das catraias eram 
uma integração bi-nacional, e nos 
envolviam num sistema de trocas 
que permitiam vultosos negócios 
para os empresários daquela ge-
ração. Famílias “desta banda” se 
relacionavam com as famílias de 
“la banda”, numa harmoniosa e 
saudável convivência que nos enal-
tecia enquanto vizinhos. Afinal, “o 
rio Mamoré, não nos separa, mas 
nos une em direção ao progresso e 
a integração. (REMINISCÊNCIAS, 
15/07/2009).

A política
 A política local era subordinada aos 

interesses das classes sociais dominantes do 
poder econômico e social da época. Assim, 
a política era exercida através da UDN, 
PTB, PSD E PSP. Posteriormente, surgiram 
dois grandes partidos políticos: a Arena e o 
PMDM,  os prefeitos eram nomeados pelos 

governadores e tinham que se submeter aos 
acordos realizados pelos partidos:  

Os comícios... Estes atraiam a mul-
tidão; sem oferta de brindes, mas 
exemplos de que a cidadania, o 
civismo, enfim a participação po-
lítica empolgava as facções par-
tidárias; tempo dos Aluizistas ou 
dos Renatistas, ou no popular, dos 
Cutubas e Peles Curtas. (REMI-
NISCÊNCIAS, 15/07/2009).

Vale ressaltar que, politicamente, o 
município de Guajará-Mirim exercia bem 
fortemente o mando político, tanto que, em 
1937, sob a liderança do Cel.  Paulo Cor-
deiro da Cruz Saldanha, administrador da 
Empresa de Navegação do Guaporé, muitos 
cidadãos locais assinaram um abaixo assi-
nado pedindo, ao Governo Getúlio Vargas, 
a criação do Território Federal do Guaporé, 
porém sugerindo a Sede aqui na geografia 
guajaramirense.  Esse movimento acabou 
sendo vencedor posto que em 13 de setembro 
de 1943 foi criado o Território, com sede na 
cidade de Porto-Velho.

Os empregos públicos e a economia 
local

Os empregos públicos não tinham 
um desenho de cargos e salários definidos, 
porque os trabalhadores eram contratados 
temporariamente. Nesse contexto, a Estação 
da EFMM constituía no município e nas 
localidades mais próximas, como Núcleo do 
Iata, Vila Murtinho, Abunã e outras a maior 
fonte de trabalho e renda:

Vejo-me menino, junto a outros, 
brincando no porto da cidade; 
saltando de pelas em pelas de bor-
racha, que matizavam de negro 
aquele chão. O que representava 
brinquedo, também refletia o re-
sultado de um árduo e nobre tra-
balho, gerador de empregos, fa-
turamento de produção e renda, 
movimentando a economia local 
e de alhures. (REMINISCÊNCIAS, 
15/07/2009).

A educação
A Igreja Católica teve um papel funda-

mental na implantação e no desenvolvimen-
to da educação em nosso município, com a 
fundação de uma escola, administrada pelas 
irmãs calvarianas. Neste sentido, destacamos 
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que um dos pioneiros da educação sistemati-
zada, em Guajará-Mirim, foi Dom Francisco 
Xavier Rey, primeiro bispo diocesano da 
Igreja Católica. Ele investiu na formação das 
primeiras professoras guajaramirenses, para 
ensinar nas comunidades ribeirinhas e na 
cidade:

[...] as Professoras de então eram 
preparadas para o exercício do 
magistério, para assumirem o 
papel de divulgadoras da Pala-
vra de Deus e, ainda, socorrer o 
tratamento da saúde daqueles en-
fermos, seja receitando remédios, 
seja aplicando injeções. Para tanto 
recebiam treinamento adequado 
nesses misteres. Na ausência de 
Médicos, as Professorinhas repre-
sentavam as ações provedoras 
de saúde naqueles ermos locais. 
(A PROFESSORINHA DO ALTO 
GUAPORÉ,  11/07/2009).

O comércio
O advento do comércio em Guajará-

Mirim desenvolveu-se a partir das relações 
comerciais estabelecidas com a Bolívia, visto 
que o Estado era composto por apenas dois 
municípios: Porto Velho, que na época era 
a capital e Guajará-Mirim, que se mantinha 
isolado da mesma devido à localização 
geográfica. Estrategicamente, o Distrito 
do Abunã era mais favorável ao comércio, 
porque além de ser um ponto de parada e 
abastecimento dos trens, localizava-se nas 
proximidades do Estado do Acre.

[...] Sobre os trilhos, presos em 
cima de táboas de madeira de lei, 
corriam os trolley, num vai-e-vem, 
ora levando carga da estação, ora 
trazendo dos armazéns da Na-
vegação toneladas de borracha, 
castanha, poaia (ipecacuanha) e 
gado, destinadas aos vagões. (Crô-
nicas guajaramirenses: saudade 
palavra doce - 26/09/2010).

Os transportes
Devido às dificuldades de navegação 

nos rios Madeira e Mamoré, em Guajará-
Mirim, os principais meios de transportes 
eram os aéreos e os ferroviários: os aéreos24 
eram utilizados para transportar os supri-
mentos emergenciais e pessoas das classes 
sociais mais abastadas e os ferroviários eram 
utilizados principalmente para  transportar a 
produção de borracha, cereais, e  população 

em geral. Na cidade, os meios transportes 
disponíveis eram: 

Carroças puxadas por bois ou ca-
valos garantiam o transporte das 
mercadorias, e assim também seus 
proprietários tinham seu ganha 
pão. Tudo ocorria em tremendo al-
voroço. Mas era um espetáculo ao 
ar livre, num palco armado pelo 
cotidiano, sem ter havido ensaios 
[...] Um sorriso tímido, quase im-
perceptível, surge quando me vem 
à lembrança a movimentação oca-
sionada pelas partidas e chegadas 
do trem. Às nove e às catorze ho-
ras, respectivamente. Retratado 
tenho a efervescência da estação. 
(REMINISCÊNCIAS, 15/07/2009).

A religião
A instalação da primeira igreja em Gua-

jará-Mirim ocorreu no ano de 1912. Era uma 
igreja evangélica da denominação Batista. 
Em seguida, é construída a 1.ª Igreja Cató-
lica25, que se desenvolveu sob o comando de 
Dom Francisco Xavier Rey, o  primeiro bispo 
de Guajará-Mirim,   e teve sequência com os 
seus sucessores:

“Célebres procissões! Os andores, a fé 
inquebrantável dos fiéis, as orações em unís-
sono que energizavam todo o nosso universo. 
Pelo menos essas continuam... (Reminiscên-
cias, 15/07/2009).”

A cultura
Guajará-Mirim já foi considerada o 

“berço” da cultura de Rondônia. A cultura 
da cidade teve o seu auge com o surgimento 
de eventos musicais, instalação de cinemas, 
clubes de bailes que  proporcionavam à 
comunidade local, cultura e entretenimento. 
Posteriormente, foram organizadas ativi-
dades desportivas, festas juninas, desfiles 
cívicos e festivais folclóricos: 

E os antigos carnavais? Com di-
reito a desfiles de fantasias, com 
direito a prêmios; os blocos em 
sua animação, traduzindo alegria, 
muita alegria, regada a flertes, 
declarações e reconciliações por 
conta do império de Orfeu e da 
descontração emanada do aluci-
nante ritmo das marchinhas, do 
frevo e dos sambas. Um bloco saia 
do Helênico e se dirigia ao Guaja-
rá Clube, no instante em que outro 
ali chegava, após ter saído do Cru-
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zeiro ou da Taba Maracajá, hoje 
Boinas Rajadas. Naquele tempo 
a lança-perfume não era ainda 
proibida. (REMINISCÊNCIAS, 
15/07/2009).

Considerações finais
O objetivo deste trabalho, que dentro de 

seus limites procurou fazer uma análise das 
crônicas guajaramirenses produzidas pela 
escritor Paulo Cordeiro Saldanha, foi mos-
trar a interrelação entre a literatura regional 
e a história da Estrada de Ferro Madeira 
Mamoré – EFMM.  

Os temas regionais e os acontecimentos 
locais são constantemente mencionados 
pelo autor, porém, ao mesmo tempo em que 
ele destaca os valores regionais ele mostra 
a importância dos valores universais, ex-
pressando uma visão crítica sobre os fatos e  
acontecimentos narrados. 

A constituição das identidades do povo 
rondoniense faz parte do processo social e 
histórico da constituição singular e plural do 
povo amazônico. As memórias da população 
rondoniense são construídas social e his-
toricamente no interior da constituição da 
geografia econômica, humana e cultural do 
povo brasileiro.

As identidades são atravessadas, in-
fluenciadas e dinamizadas pelos saberes, 
vivências, narrativas e memórias. Portanto, 
a literatura rondoniense é entrelaçada pelas 
identidades dos povos  que  vivem e sobrevi-
vem dos recursos das águas, das matas, das 
florestas, do campo e da cidade. 

Notas
1  Doutoranda em Letras (UNIR/UNESP), Mes-
tre em Linguística (UNIR), Professora Assistente 
I, do Departamento Acadêmico de Ciências da 
Linguagem do Campus de Guajará-Mirim da 
Universidade Federal de Rondônia/ UNIR.
2  Paulo Cordeiro Saldanha nasceu em Guaja-
rá–Mirim, Rondônia. Advogado e hoteleiro. Foi Pre-
sidente de Bancos Estaduais de Rondônia e Roraima, 
Diretor do Banco da Amazônia e Diretor–Geral do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 14º Região. Cronista e 
Romancista. Membro Fundador da Academia Guajara-
mirense de Letras-AGL e Membro Efetivo da Academia 
de Letras de Rondônia-ACLER.
3  www.gentedeopiniao.com.br/
4  www.omamore.com.br/
5  A povoação do município só aconteceu com 
o advento da EFMM. Ou seja, a partir de 1912,  pois 
anteriormente, Guajará-Mirim era apenas um 
porto de passagem, antes da cachoeira. 
6  De acordo com: TEIXEIRA,  Marco Antônio 
Domingues & FONSECA, Dante Ribeiro.  História Re-

gional (Rondônia). Porto Velho: Rondoniana. 1998.
7   Na obra Escritos de Rondônia (2000, p. 37), 
Yêdda Borzacov diz que o nome de Guajará- Mirim em 
tupi-guarani significa: (Gua=campo, Yara=duende an-
fíbio, cheio de seduções, da mitologia amazônica. Por-
tanto, Guajará Mirim = Campo das Yaras ou Sereias. 
De fato, em tupi, guajará é o nome de uma fruta muito 
comum no Pará.
8  Título atribuído ao Jornalista Emilio Santiago 
que criou o jornal “O IMPARCIAL”,  na época em que a 
vida transcorria sob a estrutura de território).
9  Para uma apresentação mais detalhada da 
história do município, remetemos a TEIXEIRA, Mar-
co Antônio Domingues; FONSECA, Dante Ribeiro da 
(2002). História  Regional: Rondônia. Porto Ve-
lho: Rondoniana. e PERDIGÃO, Francinete; BASSE-
GIO, Luiz (1992). Migrantes Amazônicos. Rondô-
nia: a trajetória da ilusão. São Paulo: Loyola.
10  Com a decadência dos seringais, a Estrada de 
Ferro Madeira Mamoré – EFMM, que foi construída 
com objetivo de resolver os problemas de transportes 
na região passou por sérias dificuldades, sendo desati-
vada sessenta anos após a sua conclusão.
11  Dados obtidos na Prefeitura Municipal de 
Guajará–Mirim, no Relatório: Gestão Ambiental para 
a Biodiversidade (23/03/2003).
12  Na vertente da ficção, podemos destacar os 
contistas e romancistas:  Celso Ferrarezi, Leide Pontes, 
Edson Jorge Badra, Antonio Monteiro, José Aílton Fer-
reira Bahia, Cláudio Batista Feitosa, Paulo Saldanha, 
Lúcio Albuquerque  e outros.  Na poesia, destacamos: 
Bolívar Marcelino, Antonio Cândido da Silva, Gesson 
Magalhães, Átila Ibañez, Selmo Vasconcelos, José Ail-
ton Ferreira Bahia, José Valdir Pereira, Viriato Moura, 
Eunice Bueno, Nilza Menezes, Edson Jorge Badra, Al-
membergue José da Silva, Joaquim Cercino e outros.  
13  Formada pelos primeiros escritores de Ron-
dônia, principalmente pelos escritores de famílias mais 
tradicionais,  que inclusive contavam com o apoio do 
governo para publicação de suas obras. 
14   Que surgiu após o lançamento do Manifesto 
Madeirista,  publicado pela primeira vez no jornal “Alto 
Madeira”, em 10 de janeiro de 1999, sendo também 
publicado no jornal “O  Estadão” no dia 24 do mesmo 
mês, sendo que “nunca antes um artigo ou movimento 
artístico provocou tanto incômodo e discussão em Ron-
dônia”.
15  Essa tensão foi intensificada a partir do Mani-
festo Madeirista e da publicação de artigos com críticas 
contundentes aos autores “pioneiros”.  Podemos citar 
com exemplos,  os artigos: Crítica literária nas rondô-
nias;  Literatura em Rondônia?;  Madeirismo versus 
Minhoquismo; As antas e o Madeirismo;  Literatura 
provinciana: Rondônias e outros, publicados pelo es-
critor e um dos fundadores do Madeirismo Alberto Lins 
Caldas no site: www.albertolinscaldas.unir.br/liberti-
nagem.html.  
16  Como podemos observar na obra: SILVA, 
Amizael Gomes da. No rastro dos Pioneiros: um pouco 
da história rondoniana. Porto Velho: Escopo Edito-
ra,1984.  
17  No artigo: LIMA. Abnael  Machado de.  Res-
pondendo a uma consulta sobre a literatura de Rondô-
nia. Disponível no site: www.gentedeopiniao.com.
br/ Acessado em: 15/08/12. 
18  De acordo com Silva (2007, p. 2), entendemos 
que: “Tanto a história quanto a literatura tem como ob-
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jeto final, como seu “produto” final uma narrativa. As 
duas (re) contam, narram. Falam sobre fatos, aconte-
cimentos, sobre a realidade. Ambas têm personagens, 
tramas e enredo na urdidura de sua construção. A tes-
situra literária e a tessitura histórica muitas vezes se 
misturam, confundem-se, têm suas fronteiras muito 
próximas, de difícil delimitação e demarcação”.
19   De acordo com Barros (2010, p. 2) “ História 
e Literatura  sempre mantiveram relações muito próxi-
mas, mais tênues ou demarcadas conforme a concep-
ção historiográfica ou o gênero de literatura [...].” 
20  A cultura do povo amazônico rondoniense, 
particularmente, está fundamentada nos Estudos Cul-
turais: “[...] Definir cultura é pronunciar-se sobre o sig-
nificado de um modo de vida. Esse o vasto campo de 
estudo e intervenção aberto aos estudos culturais  no 
momento de sua formação.” (CEVASCO, 2008, p. 23).
21  SILVA, Amizael Gomes da.  Pequena his-
tória de Porto Velho. Porto-Velho: Palmares, 
1991
22 PERDIGÃO, Francinete; BASSEGIO, Luiz.  
Migrantes amazônicos. Rondônia: a trajetória da ilu-
são. São Paulo: Loyola, 1992. 
23  SOUZA, Eloy. O calvário das secas. 3ªed. 
– Rio de Janeiro: Cátedra, 1983.
24 Inicialmente  realizados pela empresa  CON-
DOR, depois  pelas  empresas Cruzeiro do Sul, PANAIR 
e VASP.
25 Ressalta-se que a  primeira igreja católica foi 
construída pelo Cel. Saldanha, cuja sagração ocorreu 
em 1926, depois ampliada por Dom Rey. A igreja situa-
se na frente da Praça Mário Correa e é um dos pontos 
turísticos do município de Guajará-Mirim/RO.
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Achadouros de infâncias: brincadeiras de ontem e de hoje

Bianca Santos Chisté
Eliza Garcia Afonso
Universidade Federal de Rondônia

Iniciando a conversa
Em um mundo cada vez mais tecnológi-

co e digital, ouvimos que o brincar e conse-
quentemente as brincadeiras são esquecidas 
e deixadas de lado. Sabemos que os brin-
quedos e brincadeiras são imprescindíveis 
à saúde física, social, cultural, emocional e 
intelectual da criança. É por meio delas que 
as crianças desenvolvem a linguagem, o pen-
samento, a socialização, a iniciativa, a ima-
ginação e a autoconfiança, ou seja, insere-se 
no mundo do adulto, atribuindo sentido e 
signifcado às situações vivenciadas, às coisas 
que as rodeiam, recriando a realidade através 
de sistemas simbólicos próprios. 

Os brinquedos e brincadeiras se trans-
formam a cada geração e como em outras 
culturas, também são transmitidos ao longo 
dos tempos, o que permite o surgimento de 
outras e novas formas de brincar. De acordo 
com Benjamin:

O mundo perceptivo das crianças 
está marcado pelos traços da ge-
ração anterior e se confronta com 
eles; o mesmo ocorre com as brin-
cadeiras. É impossível situá-las 
num mundo de fantasia, na terra 
feérica da infância pura. Mesmo 
quando não imita os utensílios dos 
adultos, o brinquedo é uma con-
frontação – não tanto da criança 
com o adulto, como deste com a 
criança. Não são os adultos que 
dão em primeiro lugar o brinquedo 
às crianças? E, mesmo que a crian-
ça conserve uma certa liberdade 
de aceitar ou rejeitar, muitos dos 
mais antigos brinquedos (bolas, 
arcos, rodas de penas, papagaios) 
de certo modo terão sido imposto a 
criança como objeto culto que so-
mente a imaginação se transforma 
em brinquedo (1994, p. 250).

Até mesmo os adultos que precisaram 
trabalhar, quando criança, no campo ou 
realizando atividades domésticas, trans-
formaram os instrumentos de trabalho 
em brinquedo, dando a árdua atividade, a 
leveza necessária para compreender e lidar 

com a realidade vivenciada, ou ainda como 
diz Bourgère (2004, p.35), “nele, as coisas 
transformam-se em outras. Na brincadei-
raa os objetos podem apresentar-se com 
siginificado difierente daquele que possuem 
normalmente”.

Neste contexto a infância produz cultu-
ra, porque a criança age, atua sobre o mundo 
e o transforma. Ela tem uma forma de ser, 
de sentir, pensar e se comportar de maneira 
muito especifica. De acordo com Kramer:

As crianças, em sua tentativa de 
descobrir e conhecer o mundo, 
atuam sobre os objetos e os liber-
tam de sua obrigação de ser úteis. 
Na ação infantil vai se expressan-
do, assim, uma experiência cultu-
ral onde ela atribui significados 
diversos ás coisas, fatos e artefatos 
(2008, p. 170).

Dessa forma, poderíamos dizer que 
o brinquedo/brincadeira é uma forma, ou 
uma tática de manifestação, que possibilita 
à criança criar, imaginar, pensar, imaginar, 
transgredir, profanar, dialogando entre os 
pares e com ela mesma. Para Benjamin, 
(2002,  p.94) brincar “significa sempre li-
bertação”, além disso, nesses momentos ela 
é livre para determinar suas próprias ações, 
como coloca Vigotiski (1996). Ou seja, é no 
contexto da brincadeira e no brinquedo que 
ela determina, escolhe, fala, ouve, posiciona-
-se e reage a imposição adulta. “Os seus 
brinquedos [...] são um mudo diálogo de si-
nais entre a criança e o povo”. (BENJAMIN, 
2002, p. 94).

De maneira geral, a criança brinca sem 
precisar de autorização do adulto ou de qual-
quer outra pessoa. Mesmo nas instituições 
de educação, onde normalmente há horários 
pré-estabelecidos para as brincadeiras e os 
brinquedos, a criança, muitas vezes, longe 
do olhar mais atento da professora, lançam-
-se na aventura de transformar, ou como diz 
Agamben (2007), profanar, todo ou qualquer 
instrumento e situação em algo com sentido 
e significado diferente daquele atribuído e 
esperado pela docente. 
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Sendo as brincar uma atividade huma-
na, social e cultural, sendo lugar de situações 
privilegiadas de aprendizagem infantil e 
estando relacionada estreitamente à infância 
e às experièncias sócio-históricas estabeleci-
das entre crianças e adultos, nos pergunta-
mos: como diferentes sujeitos vivenciaram e 
vivenciam a infância? Com quem as crianças, 
de ontem e de hoje, brincam/brincaram, com 
que instrumentos, em que tempos e espaços? 
Quais os movimentos de mudança e perma-
nência nas experiências de brincadeiras e 
brinquedos infantis de diferentes gerações?

Direcionadas por estas questões, nos 
propormos neste trabalho discutir sobre 
como a cultura infantil se expressa em 
diferentes momentos históricos e sua inter-
relação, evidenciando como as crianças de 
ontem e de hoje, brincam/brincaram, com 
que instrumentos, em que tempos e espaços, 
ou ainda nos propomos a pensar em, aludin-
do Manoel de Barros (2010), achadouros de 
infâncias, pois a pesquisa possibilitou ver-
dadeiros achados, a partir das lembranças 
resgatadas, nas vozes dos participantes da 
investigação.

As perguntas de busca foram estudadas 
em um contexto de pesquisa qualitativa, 
desenvolvida com 12 pessoas, ou quatro 
grupos de famílias com três gerações do 
mesmo sexo, com idade entre 65 a 08 anos 
de idade, em dois municípios do estado de 
Rondônia, no primeiro semestre de 2012. 
Como instrumento de coleta de dados foi 
usada a entrevista semi-estruturada. Assim, 
esse artigo apresenta e discute o resultado 
da pesquisa “As brincadeiras de ontem e de 
hoje: um entrecruzar de gerações”, na qual 
mostra aproximações e distanciamentos no 
modo de viver a infância e a atividade huma-
na: brincar.

Cultura da infância: brincadeira e 
brinquedo

Com o passar do tempo, os modos de 
pensar e compreender a infância foi se trans-
formando nas mais diversas sociedades, 
sendo considerada na maioria dos países 
uma fase de muita importância. O brincar 
passa a ser essencial no desenvolvimento do 
ser humano, porque através da brincadeira 
a criança imagina, cria fantasias que con-
tribuem para sua formação e entendimento 
do mundo ao seu redor. Os brinquedos e as 

brincadeiras fazem parte da cultura popular 
tendo um reconhecimento universal como a 
literatura, a música e a culinária, e a criança 
se torna construtora de sua própria cultura, 
no qual é manifestada por meio das brinca-
deiras e dos brinquedos. Segundo Kramer:

A palavra brincar, conforme dife-
rentes idiomas – spillen, to play, 
jouer- apresenta diversos signifi-
cados: dança, praticar esporte, en-
cenar uma peça teatral, tocar um 
instrumento musical, brincar. To-
dos eles se relacionam a produção 
de um sujeito protagonista de suas 
ações. É a criança que brinca e, ao 
brincar, representa e resinifica o 
que vive sente, pensa, faz (2008, 
p.170).

O brincar faz parte de cada um, desde 
bebê, mesmo ainda com pouco conheci-
mento do mundo que o rodeia, ele já tem a 
capacidade de brincar como se houvesse uma 
influencia dentro de cada ser, que faz com 
que os mesmos brinquem com as próprias 
mãos, com os cabelos da mãe, depois com o 
chocalho, assim as brincadeiras mudam e se 
tornam cada vez mais complexas, conforme 
cada fase da infância até tornarmos adultos.

As crianças criam e recriam suas pró-
prias brincadeiras partindo do que viram 
ou ouviram. Realizando assim no momento 
do brincar a imitação do próprio adulto ou 
de outros seres vivos. As mesmas produzem 
brincadeiras até mesmo a partir de funções 
comuns do cotidiano da vida de qualquer 
ser humano, criando seus próprios hábitos 
de realizar determinadas tarefas. Conforme 
Benjamin:

Pois é a brincadeira, e nada mais, 
que está na origem de todos os 
hábitos. Comer, dormir, vestir-se, 
lavar-se, devem ser inculcados no 
pequeno ser através de brincadei-
ras, acompanhados pelo ritmo de 
versos e canções. É da brincadei-
ra que nasce o hábito, e mesmo 
em sua forma mais rígida o há-
bito até o fim alguns resíduos da 
brincadeira. Os hábitos são for-
mas petrificadas, irreconhecíveis, 
de nossa primeira felicidade e de 
nosso primeiro terror. E o mesmo 
pedante mais árido brinca, sem 
saber – não de modo infantil, mas 
simplesmente pueril -, e o faz tanto 
mais intensamente quanto mais se 
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comporta como um pedante (1994, 
p.253).

Por meio do brinquedo as crianças 
adquirem várias oportunidades de desen-
volvimento, pois através da brincadeira 
ela descobre, inventa, aprende e confere 
habilidades. Ela também contribui para 
estimular a curiosidade, a autoconfiança e a 
autonomia, consequentemente desenvolve 
a linguagem, o pensamento e a capacidade 
de concentração. O brinquedo reproduz a 
realidade infantil, pois ele representa seus 
sentimentos mais íntimos possibilitando que 
a criança se liberte de alguns de seus medos, 
além de propiciar a liberdade para sua ima-
ginação. De acordo Brougére:

[...] o uso dos brinquedos é aberto. 
A criança dispõe de um acervo e 
significados. Ela deve interpretá
-los: a criança deve conferir sig-
nificados ao brinquedo, durante 
sua brincadeira. Neste sentido, o 
brinquedo não condiciona a ação 
da criança: ele oferece um supor-
te determinado, mas que ganha-
rá novos significados através das 
brincadeiras (2004, p.09).

O brinquedo surge como uma forma de 
relação entre o adulto e a criança, no qual 
o adulto cria uma proposta de imaginação 
através do brinquedo. Em virtude do brin-
quedo a criança expressa sua autonomia 
em que ela opta com o que brincar e como 
realizar a própria brincadeira. Brougére 
apresenta a boneca como um dos brinquedos 
de “representação do real que o espelho 
da sociedade quer dizer das relações entre 
adulto e criança” (2004, p.7). Na brincadeira 
a criança muitas vezes não quer somente 
criar imagens ela também quer manipular no 
universo da imaginação. Então o brinquedo 
se torna esse suporte de manipulação para 
imaginação dando lhes novos significados.

Segundo Brougére “a infância, são asso-
ciadas, por tradição cultural, representações 
privilegiadas do masculino e do feminino” 
(2004, p.43). Desde muito tempo na socie-
dade em geral existem certas diferenciação 
entre os sexos femininos e masculinos. O 
brincar também tem uma cultura caracte-
rística muito marcada pela diferenciação 
entre brinquedos para meninos e meninas, 
desde os tipos de brinquedos, as cores dos 
brinquedos ou das embalagens já dão uma 

personalização para determinado sexo por 
tendências culturais dos adultos determina-
dos pela sociedade. 

As meninas, por exemplo, desde cedo 
são presenteadas pelos os adultos com bone-
cas que representam um bebê como forma de 
refletir a maternidade, pois desperta nas me-
ninas o carinho, a troca de roupa, os cuidados 
de um bebê real. Outros brinquedos também 
destinados às meninas são panelinhas, vas-
sourinhas, fogãozinho objetos que lembrem 
a responsabilidade da mulher perante a 
sociedade com o lar. Já os brinquedos consi-
derados de meninos brinquedos são objetos 
automobilísticos e bonecos de super-heróis, 
em que a sociedade impõe que meninos não 
podem brincar com bonecas e com objetos de 
formas do lar. 

De acordo com Brougére “o brinquedo 
propõe uma imagem da sociedade, ou papéis 
sociais, ás vezes parcialmente realista, mas 
que apoiam numa imagem que exalta o fu-
turo” (2004, p.65). A imposição do papel dos 
meninos e meninas não está somente nos 
brinquedos estão por todos os lados como 
em filmes e livros que também influência as 
crianças desde cedo a saberem se comportar 
como determina socialmente.

As brincadeiras e brinquedos são ele-
mentos da cultura que tem reconhecimento 
universal. Pois, alguns brinquedos e brinca-
deiras chegam a ser transmitidas também 
de um país para o outro. No Brasil existem 
muitas brincadeiras e brinquedos que fazem 
parte do nossa cultura e outras que tiveram 
origem em outros países.

A peteca, por exemplo, um brinquedo 
feito à base de palha ou couro recheada com 
areia na qual tem enfiadas penas de aves, 
muito conhecida e que fez parte da infância 
de muitas crianças, teve seu surgimento nas 
tribos brasileiras. Muito antes da chegada 
dos portugueses, os índios já brincavam 
de peteca como uma forma de recreação 
dentro de suas tribos. As primeiras famílias 
européias residentes no Brasil, trouxeram, 
também, já consigo alguns brinquedos, como 
a boneca, o pião e o soldadinho

Cabe-nos agora, compreendermos 
melhor de que forma alguns sujeitos viven-
ciaram ou ainda vivenciam a infância, quais 
elementos culturais, sociais e até mesmo 
econômicos estão ou estiveram presentes na 
maneira de viver esse período, que do ponto 
de vista biológico tem um tempo determinado 
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de duração e do ponto de vista filosófico faz 
parte da condição humana, ou seja, insere-
-se em nosso âmago independentemente da 
idade cronológica.

Universos infantis pelo olhar e vi-
vência de diferentes atores

A discussão que se apresenta a seguir 
mostra o resultado da pesquisa desenvolvida 
com três gerações de sujeitos de um mesmo 
sexo (masculino e feminino). Foram entrevis-
tados quatro grupos de gerações (avô (a), pai 
(mãe), neto (a)), dois do sexo feminino e dois 
do sexo masculino contendo assim um total 
de doze pessoas entrevistadas, com a inten-
ção de olhar para as infâncias, as brincadei-
ras e os brinquedos dos meninos e meninas 
em diferentes momentos histórico e cultural, 
procurando compreender as relações, as 
aproximações e os distanciamentos desse 
período e desses sujeitos. Com o objetivo de 
manter as pessoas participantes da pesquisa 
no anonimato e seguir os princípios éticos 
que regulam o trabalho científico optamos 
em nomear todos os sujeitos homens por 
João e todos os sujeitos mulheres por Maria, 
diferenciando somente as gerações (1ª, 2ª e 
3ª), quando necessário.

A pesquisa foi realizada em duas cida-
des do estado de Rondônia, no município 
de Vilhena por ser considerada maior e com 
grande fluxo de pessoas vindas da Região 
Sul do país e a cidade de Nova Brasilândia D’ 
Oeste por ser uma cidade mais interiorana, 
com menor população, proveniente, em sua 
maioria, da Região Sudeste e Centro-Oeste 
brasileiro. Os dados apontam para questões 
bastante relevantes, visto que, cada sujeito e 
cada geração apresenta elementos únicos e 
diversos, provenientes do tempo, do espaço, 
da condição social, econômica e cultural de 
cada sujeito, de cada geração.

Compreender a infância, a criança e 
o universo infantil é um tema importante, 
tendo em vista suas nuances e complexidade, 
como assevera Larrosa, “a infância nunca é o 
que sabemos (é o outro dos nossos saberes), 
mas por outro lado é portadora de uma ver-
dade à qual devemos nos colocar a disposição 
de escutar [...]” (2010, p.186). Assim, preci-
samos mergulhar ou retornar a infância, a 
criança que fomos (e ainda somos), ouvir 
outros relatos, discursos, lembranças, pois 
isso nos possibilita conhecer o passado, com-

preender o presente e repensarmos o futuro, 
transformando nossas ações nas relações 
estabelecidas com o outro: criança, além de, 
compreender também a cultura infantil, suas 
manifestações e os conflitos que emanam do 
contato com o adulto.

O estado de Rondônia é composto por 
uma população de migrantes oriundos de 
outros estados do Brasil. Devido a este fato, 
observamos que as 1ª gerações são todas des-
cendentes de outras regiões que migraram 
para Rondônia. São pessoas que viveram a 
sua infância em outro local, tempo, espaço 
e contexto social, ou seja, vivenciaram esse 
momento peculiar do ser humano em seus 
estados de origem e quando adultos vieram, 
com a família, em busca de melhores oportu-
nidades de trabalho e terra, trazendo consigo 
uma bagagem cultural. Já a partir da 2ª e 3ª 
geração, as pessoas passaram a infância den-
tro do próprio estado rondoniense. Alguns 
sujeitos, principalmente os mais velhos, 
da 1ª geração, vivenciaram a infância no 
campo, com maior contato com a natureza, 
e os demais, das outras gerações passaram a 
infância na cidade, mais próximos do desen-
volvimento urbano.

Em sua maioria, quase todos os sujeitos 
entrevistados brincaram quando criança, 
porém, somente dois dos entrevistados da 
1ª geração, relataram que a maior parte do 
seu tempo, quando criança, era usado para 
trabalhar ajudando aos pais nos afazeres. 
Isso se evidencia na fala de Maria 1ª.

Trabalhava na roça, desde a gente 
aguentou. Os irmãos homem eram 
poucos, as mulheres eram mais aí 
tinha que trabalhar para ajudar. 
Nas horas vagas a gente gostava 
muito de brincar de casinha, fa-
zendo cozinhadinho com as pri-
mas, brinquei até os 15 anos mais o 
menos. Passava as horas que nem 
via, e chegava a noite que o dia fi-
cava pequeno para nós.

A maioria dos participantes da inves-
tigação brincou em grupo, ou seja, brincou 
com os primos, os colegas da rua e/ou da 
escola, nunca sozinhos. Somente o entrevis-
tado José 3ª revelou que brinca mais sozinho 
devido não poder brincar na rua por morar 
numa cidade e bairro de muita movimenta-
ção, tendo apenas oportunidade de brincar 
em grupo, na escola. Evidencia aqui que as 
brincadeiras com outro, o próximo são mais 
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prazerosas, enriquecedoras e quase isentas 
de esquecimentos. Em grupo aprendemos a 
lidar com o colega, a cedermos, a nos impor-
mos, a dividirmos, a esperarmos a vez, além 
de falamos e sermos ouvidos. Nesse sentido 
Gallo afirma que, “entre iguais as crianças 
organizam suas forças e se relacionam de 
forma natural. [...] É nessa relação entre 
iguais que elas pensam, produzem, criam” 
(2010, p.113).

O crescimento urbano de forma rápida 
e desordenada com grandes migrações 
populacional leva sujeitos a trocar o campo 
pelo meio urbano. Esse é um dos fatores 
influenciador das experiências infantis, pois 
nas cidades com grande fluxo de população, 
muitas crianças não têm oportunidades de 
realizarem brincadeiras nas ruas e as cidades 
oferecem poucos espaços de entretenimento 
para crianças de forma gratuita. Isso ficou 
claro na entrevista realizada com os par-
ticipantes da pesquisa da 3ª gerações que 
moram em Vilhena. Em uma cidade de porte 
não tão grande as crianças só tem a possibili-
dade de brincarem nos lugares como a escola 
e no quintal de casa. 

Já os entrevistados da 3ª geração, do 
município de Nova Brasilândia D›Oeste, 
uma cidade, com número populacional e 
geográfico menor, os sujeitos relataram que 
costumam brincar nas ruas do bairro em 
que moram, brincado assim com as crianças 
vizinhas, nunca sozinhas. Os municípios 
de maior concentração populacional e com 
grande desenvolvimento urbano, provoca-
ram uma série de transformações ao meio 
ambiente, distanciando as crianças cada vez 
do contato com a natureza. Mesmo assim, a 
infância, no relato dos entrevistados é o lugar 
e o ambiente de muito espaço, tudo tem que 
ser grande: o quintal de casa, o terreirão no 
sítio, o terreno baldio, a rua. De acordo com 
Brougére:

O circulo humano e o ambiente 
formado pelos objetos contribuem 
para socialização da criança e 
isso através de múltiplas intera-
ções, dentre as quais algumas to-
mam a forma de brincadeiras ou, 
pelo menos de um comportamento 
reconhecido como tal pelo adul-
to. Esse comportamento pode ser 
identificado como brincadeira na 
medida em que não se origina de 
nenhuma obrigação senão daque-
la que é livremente consentida, não 

parecendo buscar nenhum resulta-
do além do prazer que atividade 
proporciona (2004, p.61).

Entretanto, as crianças ainda brincam, 
e o fazem de diversas maneiras. Essas expe-
riências infantis estão recheadas de contato 
com outro, tanto com meninas, como com 
meninos, e de diversidade. Quando jun-
tos, meninas e meninas brincaram ainda 
crianças, de pega-pega, esconde-esconde, 
brincadeira com bola, bets, tá quente tá frio, 
brincadeiras de roda, ou seja, brincadeiras 
que socialmente não se determina o gênero: 
brincadeiras de menina ou brincadeiras de 
meninos.

Por outro lado, a geração mais velha 
(1ª geração) apresentou não gostar de brin-
car com crianças de outro gênero, pois as 
brincadeiras eram bem diferentes. Muitas 
das brincadeiras citadas como preferidas 
principalmente por meninas serviam como 
uma preparação para desempenhar o seu pa-
pel na sociedade exclusivamente da mulher, 
pois muitas brincadeiras são estereotipadas, 
envolvendo questões de gêneros. Conforme 
Brougére:

O universo feminino parece ficar 
junto da família e do cotidiano, en-
quanto o do menino, que começa, 
sem dúvida, com a miniatura do 
automóvel, traduz a vocação para 
a descoberta dos espaços longín-
quos, escapando do peso do coti-
diano. Qualquer que seja, o brin-
quedo vai propor a criança uma 
imagem que exalta o adulto, cujos 
traços e atividades o transformam 
num personagem que merece inte-
resse (2004, p.21).

Já nas gerações mais novas percebe-se 
que, com as mudanças ocorridas na socie-
dade, ocorre uma transformação no papel 
da mulher, que passa a deixar de cuidar 
somente do lar e sai para trabalhar fora bus-
cando a sua independência, principalmente 
financeira. Essa modificação social, da ma-
neira de pensar a mulher e seu papel, reflete 
nas brincadeiras das gerações mais novas 
de mulheres, pois elas começam a brincar 
com novas brincadeiras deixando aquelas, 
que em sua maioria, eram determinadas 
somente para meninas, tais como: casinha, 
comidinha, boneca, levando-as a brincarem 
com os meninos de outras brincadeiras 
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caracterizadas como brincadeiras para meni-
nos. Os meninos também revelam mudanças 
nas brincadeiras e nas maneiras de brincar, 
pois passa a haver maior aceitação da parti-
cipação das meninas em suas brincadeiras, 
contribuindo assim para desmistificar a 
sexualidade das brincadeiras.

Com a geração mais velha (1ª geração) 
as brincadeiras entre meninos e meninas 
geralmente aconteciam mais nos finais de 
semana, em que era comum os parentes e vi-
zinhos visitarem uns aos outros como as brin-
cadeiras aconteciam muito mais em grupo 
do que individualmente, estes momentos se 
tornavam ideais para as crianças brincarem. 
Já nas mais novas ocorrem nas escolas e nas 
ruas. A Maria 1ª das mulheres entrevistada 
traz a questão de seu pai e mãe serem muito 
severos e não permitirem ela brincar com 
meninos, pois falava que “menino homem 
era bicho ruim”. 

De acordo com os entrevistados da 1ª 
geração os pais nunca chegaram a participar 
de alguma brincadeira, já nas outras gerações 
os pais estiveram presentes de alguma forma 
nesses momentos por meio da na construção 
de um brinquedo, jogando bola, jogando 
bets, ou ainda pulando amarelinha. Essa 
mudança na aproximação entre pais e filhos, 
adultos e crianças, pode ser compreendida 
a partir de Narodowski, quando ele afirma 
que “[...] a criança começa a ser percebida 
como um ser inacabado, carente e, portanto, 
individualizado, produto de um recorte que 
reconhece nela a necessidade de resguardo e 
proteção.” (2001, p.27). 

A partir das transformações do modo 
de pensar a criança e a infância, a aproxi-
mação entre o universo, o sujeito infantil e o 
adulto se intensificam, estreitando o vinculo 
afetivo, possibilitando às novas gerações, de 
certa maneira, uma participação dos pais no 
contexto infantil. Podemos observar isso em 
falas da 3ª geração, ao declararem a partici-
pação dos pais na construção dos brinque-
dos, muitos deles feitos pelos próprios pais 
quando criança.

Mesmo sem a participação efetiva dos 
pais, os sujeitos das demais gerações também 
declararam que construíram brinquedos, 
pois a situação econômica impossibilitava 
aos pais a aquisição dos mesmos. As duas 
gerações mais velhas (1ª e 2ª) se destacam 
com a produção de bonecas de sabugo de 
milho, bonecas de abóbora madura grande 

de pescoço, vestido de boneca, casinhas, fo-
gãozinho de tampas de latas, pipa, carrinho 
de pau, bicicleta de pau de três rodas para 
correr na decida, estilingue, carrinho de 
rolimã ou de rodas de pau, carrinho, revólver 
de pau, pião de madeira. Conforme João 2ª:

Construíamos com latinha de que-
rosene que era quadradinha, ar-
rumava uns pauzinhos, as rodas e 
pneuzinhos de chinelos havaianas, 
que nos fazíamos cortando, fazia 
os eixinhos de aramezinhos, fazia 
os caminhozinhos e puxávamos.

Com o surgimento da industrialização 
dos brinquedos poucas crianças tiveram 
oportunidade de comprá-los devido às con-
dições econômicas difíceis, e com o tempo os 
brinquedos industrializados foram cada vez 
mais se tornado acessíveis às crianças de di-
versas classes sociais, diminuindo a invenção 
caseira de brinquedos, mas não os extinguin-
do. Em relação à produção de brinquedos 
Benjamin (1994, p. p. 252) coloca que “o 
brinquedo tem sido visto demasiadamente 
como produção para a criança e da criança”.

Atualmente as novas tecnologias fazem 
parte também da infância e das brincadeiras 
e brinquedos das novas gerações, pois a 
sociedade contemporânea é muito carac-
terizada pelas inovações tecnológicas, pela 
interação mediada pela máquina, determina 
novos modos de acesso às informações que 
são próprios dessa época.

O grande avanço tecnológico possibili-
tou a facilitação ao acesso das crianças cada 
vez mais cedo em diversas partes do mundo 
a qualquer meio tecnológico como vídeo 
games, celulares, computadores, DVD entre 
outros meios existentes. Podendo assim mo-
dificar a infância e as brincadeiras das crian-
ças, porque seus interesses passaram a serem 
outros, porém as entrevistas revelaram que 
as tecnologias não estão ainda tão presentes 
na maioria das infâncias das gerações mais 
novas, um assunto que era esperado a ser 
bem caracterizado como principal forma de 
brincar nas entrevistas da 3ª geração por 
ser a geração mais próxima da evolução das 
tecnologias. 

Entretanto apenas o entrevistado José 
3ª fala das brincadeiras por meio dos re-
cursos tecnológicos, “Eu gostava de brincar, 
mas as coisas estão mudando ninguém mais 
está interessado em brincar, agora desde pe-
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queno já se interessa mais por computador e 
vídeo game coisas eletrônico mais avançado” 
(2012). Os outros entrevistados da mesma 
geração (3ª geração) não apresentaram, na 
pesquisa, maiores interesse pelas brincadei-
ras tecnológicas, apesar de todos terem fácil 
acesso a vários recursos.

Os dados levantados demonstrou que 
as brincadeiras se constituem em uma ati-
vidade humana importante na infância, e 
que diferentes gerações se utilizam dela para 
expressar e aprender. Algumas dessas brin-
cadeiras permanecem até hoje no cotidiano, 
tais como: o esconde-esconde e pega-pega. 
Observamos nas entrevistas que essas brin-
cadeiras são lembradas em todas as expe-
riências infantis, tanto nas gerações mais 
velhas como nas gerações mais novas. As 
duas brincadeiras são muito antigas e foram 
transmitidas de geração para geração, pois 
são simples de se realizar e dá para brincar 
com grupos grandes ou pequenos grupos de 
crianças, e não necessita de objeto nenhum 
para se brincar.

Na obra jogos infantis do pintor Peter 
Bruguel, “A história da brincadeira e do 
brinquedo”, a pintura representa bem o 
fato histórico das brincadeiras do século 
XVI na Holanda, com diversas brincadeiras 
que eram de costumes brincarem na época. 
Duas brincadeiras podem ser observadas na 
obra: o esconde-esconde e pega-pega, pois 
essas brincadeiras pelo que se pode notar 
sobreviveram ao longo do tempo, pois, as 
mesmas estão presentes até os dias de hoje 
nas experiências das novas gerações, a partir 
do que evidenciou os dados das entrevistas. 

Os entrevistados pontuaram suas me-
lhores lembranças da infância, a unicidade 
nas respostas, pode não ser surpreendente, 
pois todas as lembranças, sem distinção re-
feriram-se às brincadeiras, mas é reveladora 
de um momento em que ser criança e viven-
ciar a infância são experiência e condição 
humana. É o lugar, o tempo e o espaço nos 
quais os objetos adquirem outra finalidade, 
são profanados; a rigorosidade das obriga-
ções é quebrada ou amenizada, tornando-as 
menos rigorosas e impositivas; a curiosida-
de, o descobrimento, a criação/invenção, o 
desbravamento é potencializado, é o lugar 
de falar entre os pares e ser ouvidos por eles; 
de sentir e viver tristezas, decepções, frus-
trações, raiva, perda, sofrimento, coragem, 
desejos, dramas e muita alegria. Ou seja, 

essas lembranças, essas memórias mostram 
diferentes maneiras de viver a infância e de 
ser criança. 

Segundo a entrevistada Maria 2ª:
As melhores lembranças era brin-
car, eu gostava muito de brincar, a 
gente fantasiava muito através da 
brincadeira. Pois hoje as crianças 
parecem que não brincam. Brin-
quei até os doze anos de boneca no 
meio da rua.

De acordo com o entrevistado João 2ª: 
São as brincadeiras, aquelas brin-
cadeiras sem malicias, brincadei-
ras que envolvia uma turma de co-
legas meninos que queriam mesmo 
era se divertir. Era soltar pipa, sol-
tar pião, bolinha de gude, carrinho 
de rolimã, brincava de espada né. 
São muitas lembranças de brin-
cadeiras que são momentos mar-
cantes na minha vida que recordo 
ainda de vez em quando e fico até 
comparando com as brincadeiras 
de hoje, o que nós fazíamos com o 
que se faz hoje.

As brincadeiras são consideradas, pelos 
sujeitos como uma das melhores lembranças 
da infância, pelo menos para os que tiveram 
a oportunidade vivenciá-las, sendo elas rela-
cionadas a uma boa infância. Pode-se dizer 
que não havia as preocupações dos adultos. 
Quando crianças se preocupavam no que 
iria brincar e com o que brincar. Enquanto 
se brinca de esconde-esconde, pega-pega, 
futebol, queimada, casinha, carrinho, ama-
relinha, pique escode, bets etc., cria-se uma 
relação social com as outras crianças. Brincar 
se torna sonho, sem medo e descrença, onde 
tudo é possível, um mundo no qual o adulto 
não consegue viver, ver e experienciar, pois 
enxerga tudo com olhos de adulto, esquece 
que a infância faz parte da nossa condição 
humana e está inserida em nosso ser.

Considerações...nem sempre finais
Neste trabalho procuramos pensar 

sobre as infâncias, de ontem e de hoje, suas 
aproximações e distanciamentos, os modos 
de ser, viver e pensar as infâncias de adultos/
crianças e de crianças. Infâncias porque, con-
forme a pesquisa demonstra, não existe uma 
forma universalidade de viver esse período 
da vida. Hoje, mais do que ontem, o brincar 
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está intrisicamente relacionado à infância, e 
por conseguinte à criança e à cultura infantil, 
evidenciando a capacidade das crianças em 
constituir culturas não reduzidas a cultura 
do adulto.

Observamos nas falas, durante as entre-
vistas alguns elementos que dão pistas, sinais 
ou indícios da constituição dessa cultura, 
entre eles destacamos: a não linearidade no 
uso dos objetos, a não linearidade temporal, 
a forma de compreender o espaço geográfico, 
precisa-se de espaço, muito espaço para 
brincar (o quintal, a rua, o campo, precisa 
ser maior, como diria Manoel de Barros, 
do que a cidade), o diálogo entre seus pares 
(são ouvidos por eles), a capacidade de olhar 
as coisas pelo avesso, o questionamento de 
conceitos sacralizados, a maneira de lidar 
com o “futuro”, pois o futuro mais próximo é 
o daqui a pouco. 

Voltar à infância de outras pessoas, por 
meio de suas lembranças, suas mémorias, 
suas histórias, possibilitou-nos pensar nos 
modos de viver a infância no mundo con-
temporâneo. Além disso, possibilitou-nos 
também enxergar esse momento da vida, 
que segue intrínseca no adulto de hoje, como 
lugar de conhecimento e de verdade. Nesse 
contexto, vemos que as instituições de edu-
cação pode contribuir para a preservação, 
o regaste, a reinvenção das brincadeiras, 
tradicionais ou não. Podem contribuir com 
que às crianças, que delas fazem parte, sejam 
crianças de fato, e vivenciem a infância de 
maneira respeitosa, sejam ouvidas, e suas 
ações e atitudes qualificadas. Contribiuindo 
ainda com o diálogo entre as gerações, entre 
a criança de ontem (avós, pais, tios etc.) e a 
criança de hoje.
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Ponto de partida
O exercício da medicina, desde o século 

XVIII, conforme atesta Michel Foucault, tem 
sido visto no imaginário social como uma 
prática de poder. Segundo o filósofo francês, 
os médicos, juntamente com os militares, 
foram os primeiros planejadores e admi-
nistradores do espaço urbano, sendo que o 
exercício médico se entrelaçava com a polí-
tica e com o poder. Tal fato mostra de certa 
forma, que ao longo dos tempos, se construiu 
uma imagem de prestígio social conferida à 
profissão do médico, muitas vezes, tornando 
os demais profissionais de saúde, atores de 
segunda classe.

O modelo biomédico de divisão de 
especialidades deixou de lado a visão ho-
lística do sujeito e privilegiou o ensino e a 
prática médica no ambiente hospitalar e no 
uso da tecnologia no diagnóstico, deixando 
de lado a prática médica nos mais variados 
cenários, da prevenção à cura. De acordo 
com Almeida, a prática extra-hospitalar vem 
sendo considerada essencial, ocupando “lu-
gar estratégico no projeto médico moderno, 
articulada a outra realidade de discurso e de 
demanda”. Na ótica do autor, “o discurso da 
medicina científica está estruturado para dar 
conta basicamente da clientela hospitalar.” 
(ALMEIDA, 1988 p.15-16).

Dessa forma, a prática não-hospitalar 
(focada em diferentes espaços, tais como o 
ambulatório, a família, o trabalho, a esco-
la) — por trabalhar com um referencial de 
objeto que não somente o corpo anatômico 
da medicina hospitalar, mas também o so-
cial — não tem encontrado correspondência 
adequada na abordagem da Escola Médica.

As escolas médicas brasileiras, por sua 
vez, entre as inúmeras respostas as quais 
foram chamadas a apresentar, mediante as 
importantes transformações da profissão e 
trabalho médico, e da implantação do Sis-
tema Único de Saúde, passaram a participar 
das discussões em torno de um novo modelo 

de atenção à saúde da população, as quais 
orientam os currículos dos cursos das áreas 
de saúde, no Brasil. As Diretrizes Nacionais 
recomendam a aquisição de conhecimentos, 
habilidade e competências fora do ambiente 
acadêmico, fortalecendo a articulação da teo-
ria com a prática em, por exemplo, estágios e 
atividades de extensão. Compondo a estrutu-
ra do curso de graduação em Medicina, des-
tacamos a recomendação quanto à inserção 
precoce em atividades práticas “relevantes 
para a sua futura vida profissional em di-
ferentes cenários de ensino-aprendizagem 
permitindo ao aluno conhecer e vivenciar 
situações variadas de vida, da organização da 
prática e do trabalho em equipe multiprofis-
sional”. (FEUERWERKER L. 2001).

Tendo como horizonte uma prática 
médica mais humanitária em equipe e num 
cenário adverso, evidenciamos nesse artigo 
a estrutura de trabalho da ONG “Médicos 
Sem Fronteiras” (OMSF), que atua em paí-
ses da África, em tempo de reconstrução, 
cujo trabalho se dá em situações bastante 
adversas, com ambulatórios e centros ci-
rúrgicos improvisados. A OMSF atua como 
organização médico-humanitária em todos 
os países. Além de ajudar ás pessoas que 
mais precisam, procura divulgar as situações 
vivenciadas pelas comunidades atendidas. 
Atualmente há cerca de 28 mil profissionais 
de diferentes áreas, espalhados por mais de 
60 países, operando nas mais diversas situa-
ções conflitantes, tais como: fome, epidemia, 
desastres naturais e ação contra doenças 
negligenciadas.

A atividade principal da equipe é ofere-
cer cuidados de saúde em situações de crise, 
mas também se faz presente nas localidades 
na quais o sistema de saúde não funciona ou 
não existe. Dentre os trabalhos oferecidos 
e desenvolvidos, a organização assume o 
compromisso de oferecer qualidade no aten-
dimento da saúde básica sem fazer distinção 
de raça, religião e convicção política. 
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Dos trabalhos divulgados, o diário de 
bordo, localizado no site da organização, 
constitui um elemento riquíssimo de infor-
mações sobre as ações desenvolvidas pelos 
profissionais integrantes na equipe, bem 
como, seu modo de ver, sentir, representar e 
atuar em ambientes conflitantes.

Dessa forma, este trabalho apresenta 
incialmente um breve histórico da medicina, 
contextualizando a prática médica ao longo 
da história. Em seguida, parte da análise de 
diários e relatos de experiências de profissio-
nais de saúde, pertencentes à ONG Médicos 
Sem Fronteiras, disponíveis no endereço ele-
trônico da organização. Escolhemos o diário 
de bordo do médico João1, brasileiro, entre 12 
diários de outros profissionais, por represen-
tar um contingente maior de representação 
da atuação dos Médicos Sem Fronteiras, por 
meio do registro escrito. Foram analisados 
28 diários de bordo do médico pediatra João, 
de 27 anos, que, na época da pesquisa, aten-
dia na Libéria desde o inicio do ano de 2009. 

Assim, procuramos estabelecer um 
diálogo proveniente de uma parcela dos re-
sultados que nos permite uma visão de como 
o registro diário e a escrita constante nos 
fazem pensar sobre nós mesmos e os outros. 
O sujeito da pesquisa utiliza-se do discurso 
escrito para lidar com dimensão subjetiva de 
sua prática, expressa sua dor, raiva, amor, 
sonhos, seus protestos, inseridos nesses 
sentimentos, os desafios que permearam sua 
prática médica. Torna pública sua experiên-
cia profissional, conta sua história, registra 
o processo, a travessia, as lembranças re-
fletidas de acontecimentos dos quais ele é 
protagonista. Os elementos observados nos 
permitem validar, conhecer e compreender 
as ações desenvolvidas no enfrentamento 
das situações de crise nas localidades onde 
o sistema de saúde não funciona ou simples-
mente não existe.

Um pouco de história
Os aspectos da medicina atual tem sua 

origem em datas e lugares diferentes. A ideia 
da medicina como um órgão recrutador de 
informações que transmitem conhecimento 
sobre diversas doenças possibilita ao gover-
no se organizar em relação a esta através da 
vigilância sanitária. A ideia da quarentena, 
e da relação do amontoamento de pessoas 
com a facilidade de proliferação de doenças, 

bem como a de que a medicina deveria ser 
exercida para todas as classes e não apenas 
os ricos, por mais que fosse com o objetivo 
de não expor a burguesia aos fenômenos 
epidêmicos surgiram aos poucos durante os 
séculos XVII e XVIII.

No século XVIII surgiu também a ideia 
do hospital como uma instituição ambiental 
que proporcionaria a cura, até então o hos-
pital era de certa maneira um morredouro 
em que principalmente os pobres adoecidos 
eram preparados para morrer. As pessoas que 
ali trabalhavam eram preparadas não para 
curar e sim para trazer a salvação religiosa 
aos que estavam sucumbindo. Mas houve 
uma transformação desses fatores, em que 
primeiramente foram excluídos os efeitos 
negativos do hospital como a desordem que 
ele ocasionava. Através da disciplinarização 
do espaço hospitalar e a tomada do 
poder pelo médico o hospital tomou as 
características atuais, de instrumento de 
cura e de transmissão de saber.

Com a ascensão e o domínio da classe 
burguesa, mesma época em que o organismo 
do ser humano passa a estar no centro da in-
vestigação, e esta a determinar o mecanismo 
da doença e da cura, observou-se um pro-
cesso de desarranjo em relação à assistência 
aos pobres, pois a caridade não é utilitária 
pois não é rentável. Um pouco mais tarde 
quando os efeitos da acumulação do capita-
lismo (crescimento demográfico) começam a 
aparecer, o indivíduo acometido passa a ser 
o estado de saúde da população em geral. Daí 
parte a necessidade do Estado de legitimar 
uma saúde baseada em parâmetros gerais 
de salubridade e de higienização, conceitos 
que mais tarde fundam a saúde pública e o 
médico se torna um agente administrativo, a 
população passa a ser sujeito de investimen-
tos e controle através de pirâmides demográ-
ficas, índices de mortalidade e morbidade. O 
corpo do indivíduo passa a ser analisado do 
ponto de vista produtivo. Quanto mais saúde 
um operário obter mais produtivo e rentável 
ele será para a indústria, e assim para o país.

O controle do meio urbano também se 
torna importante, alguns locais como esgo-
tos, e cemitérios passam a ser reconhecidos 
como potenciais locais de disseminação de 
agentes nocivos, e o médico assume o papel 
de consultor de políticas de saúde e ensinador 
de práticas de higiene. De acordo com a visão 
de Foucault (2001), o corpo dos indivíduos 
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passa pela regulamentação, na medida em 
que o espaço é exercício de poder, ou seja, a 
medicina é uma estratégia para essa regula-
ção, o corpo é uma realidade bio-política e a 
medicina a sua estratégia.

A tecnologia biomédica cresce, a oferta 
de cuidados aumenta, e com isso surgem no-
vas necessidades. A família da classe explo-
rada urbana passa a desenvolver uma relação 
de proximidade com o hospital e a integrar os 
cuidados de saúde na sua rotina. Estas novas 
necessidades criam também dependência 
face ao estado e aos poderes hospitalares. A 
doença passa para uma perspectiva de algo 
passageiro, resolúvel pela medicina, a sua 
saúde do operário estão agora dependente 
da assistência médica sem ela o indivíduo 
não é mais útil, pois esse modo de produção 
exige corpos físicos saudáveis, e a medicina 
se desenvolve como um instrumento útil aos 
estados burgueses para controlar sua princi-
pal por ser única força de trabalho. 

A denominada ‘medicina baseada em 
evidências’ (MBE) originou-se do movimen-
to da epidemiologia clínica anglo-saxônica, 
iniciado na Universidade McMaster no Ca-
nadá no início dos anos noventa. É definida 
em termos genéricos como o processo de 
sistematicamente descobrir, avaliar e usar 
achados de investigações como base para 
decisões clínica. É o uso consciente, explícito 
e judicioso das melhores evidências atuais 
disponíveis para a tomada de decisões acerca 
do cuidado com os pacientes. Dessa maneira 
o trabalho do médico se torna mais objetivo 
e prático, possibilitando que quando surgem 
dúvidas acerca das questões médicas, elas 
possam ser solucionadas, pois estudos, 
pesquisas, artigos e avaliações entre outros 
estão disponíveis para que o trabalho do 
médico seja cumprido com eficácia.

Além disso, a prática médica nos últi-
mos anos também tem sido objeto de estudo, 
discussão e em muitos casos de crítica. 
No início do século XX para o exercício da 
medicina bastava ter conhecimentos cien-
tíficos da área médica, dominar o uso dos 
equipamentos e dos diagnósticos. A relação 
entre paciente e médico era fria e distante. 
Entretanto, essa postura profissional vem 
sendo questionada e a partir da década de 
1980 inicia-se o movimento para reverter tal 
situação. Uma das ações foi a publicação das 
Diretrizes Curriculares do Curso de Medi-
cina, publicadas pelo Conselho Nacional de 

Educação em 7 novembro de 2001, na qual 
estabelece algumas diretrizes, entre elas foca 
o perfil do futuro profissional, como podemos 
observar a seguir:

O Curso de Graduação em Medicina 
tem como perfil do formando 
egresso/profissional o médico, 
com formação generalista, huma-
nista, crítica e reflexiva, capacita-
do a atuar, pautado em princípios 
éticos, no processo de saúde-doen-
ça em seus diferentes níveis de 
atenção, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabili-
tação à saúde, na perspectiva da 
integralidade da assistência, com 
senso de responsabilidade social 
e compromisso com a cidadania, 
como promotor da saúde integral 
do ser humano (BRASIL, 2001, ar-
tigo 3º)

Essa perspectiva considera a prática 
médica com um senso de humanidade, 
envolvendo ao mesmo tempo o cuidado e 
os aspectos éticos. Nessa mesma direção, 
prevista pelas Diretrizes Curriculares, está 
a medicina exercida pelos Médicos sem 
Fronteira que em sua essência assemelha-se 
à praticada por qualquer médico formado 
por uma escola médica no Brasil. O objetivo 
do médico como um profissional é sempre 
de curar diversas enfermidades, um aspecto 
um tanto quanto frio em algumas situações, 
mas que coexiste junto ao emocional de um 
ser humano, que sempre precisa lidar com o 
científico e o social. Compreende-se, portan-
to que o papel desses profissionais é de ouvir 
seus pacientes, examiná-los, diagnosticar as 
doenças, e tratá-los, porém, é muito comum 
que ocorra envolvimentos com as situações e 
histórias de cada paciente. Veremos a seguir 
um pouco dessa prática.

Desafios e possibilidades na voz do 
médico pediatra João

No cotidiano de atuação dos Médicos 
sem Fronteiras em países e lugares nos quais 
o sistema de saúde é precário ou inexistente, 
muitos desafios se fazem presentes. Esses 
desafios englobam desde a pouca existência e 
escassez de recursos e instrumentos médicos 
e tecnológicos, à falta de profissionais de 
áreas específicas.

Por outro lado, para os profissionais 
iniciantes nesse tipo de atendimento, cuidar 
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de crianças em situações de risco e conflito, 
outro desafio se faz permanente, o envol-
vimento emocional nos casos atendidos e 
cenas presenciadas e vivenciadas. Durante a 
análise do diário de bordo do pediatra João 
foi possível observar vários fragmentos em 
que ele coloca seus sentimentos e impressões, 
muitas vezes como forma de desabafo pela 
impotência, muitas vezes acometida, como 
veremos mais adiante. De acordo com Juca 
(2010, p. 62) a “verbalização de angústias, 
ansiedades e medos, [...], possibilita elabo-
rar melhor tais sentimentos e enriquece a 
formação humanística, crítica e participativa 
dos indivíduos frente à realidade social que 
vivenciarão na prática clínica.” O sujeito da 
pesquisa utiliza-se do discurso escrito para 
lidar com dimensão subjetiva de sua prática.

Quando finalmente entendi, tive 
vontade de sair gritando alucina-
do pelo hospital. Lamentar todo 
sofrimento que tenho presenciado, 
lavar a alma, e ganhar essa calma 
e tranquilidade. Não tive coragem, 
não possuo essa capacidade, então 
sentei em frente ao computador e 
escrevi esse texto. Esse é meu grito 
[...]. (Diário de bordo, 13 de setem-
bro de 2009)

O ato de escrever, de registrar, permite 
romper a inércia diante de um dia-a-dia 
cego, indiferente ou compulsivo, porque nos 
força a pensar (FREIRE, 2008), além de con-
tribuir para o conhecimento de nós mesmos, 
do outro e da realidade que nos cerca. De 
acordo com Foucault (1992, p. 145) a “escrita 
de si dirigida ao outro atua, em virtude do 
próprio gesto da escrita, sobre aquele que a 
envia, assim como atua, pela leitura e a re-
leitura, sobre aquele que a recebe”. Por meio 
do registro o sujeito da pesquisa expressou 
sua dor, raiva, amor, sonhos, seus protestos, 
inseridos nesses sentimos os desafios que 
permearam sua prática médica, como pode-
mos ver em seguida:

Doenças crônicas são uma das 
minhas grandes angústias aqui. 
Impossível para um governo que 
não consegue nem resolver os ca-
sos agudos investir em pacientes 
crônicos, impossível também para 
MSF se responsabilizar por esses 
pacientes. Seu fim é trágico: mor-
rer ou sofrer muito por uma condi-
ção por vezes controlável. (Diário 
de bordo, 15 de outubro de 2009)

O fragmento destacado nos remete 
a análise de Bosi e Afonso (2004, p. 462) 
quando afirmam que, “é importante conside-
rar que esse conflito não se deve somente aos 
fatores provenientes dos próprios sujeitos, 
mas está permeado por questões macroes-
truturais. A prática clínica é atravessada 
por uma precária estrutura, gestão elitista e 
centralizadora, difícil acesso, desorganização 
e tecnicismo.”

Em um país marcado pela guerra e 
em plena reconstrução estrutural, onde as 
necessidades e carências são inúmeras, foi 
apontada pelo sujeito da pesquisa a intensi-
dade de seu trabalho frente à falta de recur-
sos, de aparelhos, de instrumentos, de medi-
camentos e até mesmo diante da constante 
mortalidade infantil, como ele descreve:

Nada porém, na minha experiên-
cia prévia, preparou-me para a 
intensidade do meu trabalho aqui 
na Libéria. Morrem cerca de 80 
crianças por mês. Metade na UTI, 
onde trabalho todos os dias. A 
mortalidade da UTI é de 33%. Um 
terço dos meus pacientes morrem. 
Presencio pelo menos metade. Há 
dias, como hoje, que participo de 
três ou quatro reanimações, todas 
sem sucesso. (Diário de bordo, 13 
de setembro de 2009)

O trabalho mais próximo das situações 
de risco e conflituosas, de certa forma, de-
senvolve um olhar mais humanizado, mais 
próximo da população, ou seja, um olhar 
além das divergências e convergências. O 
ensino da medicina nas instituições muitas 
vezes torna-se extremamente técnico, dis-
tanciando assim, de uma prática médica, 
comprometida e preocupada com as ques-
tões sociais. Acreditamos que as experiên-
cias vivenciadas pelo profissional médico, 
possibilitaram colocar em prática além dos 
conhecimentos teóricos, a aprendizagem de 
uma atitude acolhedora, evidenciando, em 
vários momentos de seu relato uma postura 
ético-profissional.

Mas o menino não nasceu na No-
ruega, nos Estados Unidos, ou mes-
mo no Brasil. Nasceu em um país 
onde há somente um cirurgião que 
opera crianças. E nenhuma UTI 
neonatal. Seu diagnóstico passa-
ria despercebido pela maioria dos 
trabalhadores de saúde do país. 
Não que sua doença seja assim tão 
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rara, é o segundo caso que vi em 
três meses aqui. Simplesmente não 
há disponibilidade de raios X na 
maioria dos serviços. Quem não 
teve treinamento em neonatolo-
gia ou cirurgia pediátrica também 
não pensa rápido nessa possibili-
dade. Sou um dos únicos pediatras 
do país, calhei de ser formado em 
um serviço com boa formação em 
relação a esses casos. (Diário de 
bordo, 20 de maio de 2009)

Outro aspecto que merece destaque en-
quanto desafio diz respeito à língua. De acor-
do com Lopes (1999, p. 76) “todas as línguas 
são iguais no sentido de que constituem um 
instrumento de comunicação [...], o destino 
de toda língua resulta do ambiente social e 
político, em particular das relações de poder”. 
Em um país onde a língua oficial é o inglês, a 
maior parte da população não o utiliza como 
língua habitual. Nos países africanos fala-se 
mais de mil línguas diferentes, entre elas, 
na Libéria destaca-se maninkas, mende e 
kpelle (WIKIPÉDIA, 2010). Essa diversidade 
apesar de enriquecedora como patrimônio 
precioso da humanidade, nas situações de 
atendimento, tornava-se um obstáculo a ser 
superado pelo pediatra João, isso pode ser 
ilustrado pelo fragmento a seguir:

Examino todos pacientes e conver-
so como posso com as mães. Algu-
mas não entendem meu inglês, ou-
tras não entendem inglês nenhum. 
As enfermeiras me ajudam como 
podem, às vezes as mães dão uma 
força. [...]. (Diário de bordo, 21 
março de 2009)

Dizem que o inglês texano é ruim, pois 
eles cortam muito o começo das palavras. O 
liberiano é ainda pior. Cortam o começo, o 
fim e às vezes parte do meio. Toda vez que 
tento ser educado e falar uma frase comple-
ta, ninguém me entende. Se eu disser “How 
old is your child?” (Qual é a idade do seu 
filho), as mães me olham com cara de total 
ignorância. Se berrar “What baby age?”, elas 
respondem na hora. Não adianta nem tentar 
perguntar se a mãe está amamentando “Are 
you breastfeeding your baby”?’’, tem que ser 
“You giving tete water”?”(algo como, você 
está dando água dos seios)”. (Diário de bor-
do, 04 de abril de 2009)

Muito embora os relatos escritos do 

sujeito da pesquisa estejam permeados em 
vários momentos de situações desafiadoras 
e conflitantes, o instrumento também revela 
situações de êxito, sucesso, júbilo, alegria e 
possibilidades nos casos atendidos. São essas 
situações que estimulam o profissional mé-
dico, dando-o força a continuar sua atuação 
com ênfase e compromisso. As comemora-
ções aos olhos externos do processo podem 
parecer insignificantes e sem sentidos, mas 
para quem está inserido, em contato com 
os pacientes mirins, o pequenos progressos 
representam uma batalha vencida, uma vida 
ganha, um sobrevivente.

Nunca achei que ia comemorar 
uma malária, mas dessa vez acon-
teceu. Tratamos a menina e em 
três dias consegui dar alta. Mais 
de dois meses internada, um mês 
de oxigênio, três drenos de tórax, 
diversos antibióticos e até medi-
cação antimalária. Mas a menina 
saiu do hospital perfeitamente sau-
dável. Tem dias em que realmente 
vale a pena ser médico. (Diário de 
campo, 7 de março de 2009)

A alegria muitas vezes era compartilha-
da com os demais da equipe, o sucesso de um 
procedimento, do restabelecimento de um 
paciente, da sobrevivência desacreditada era 
motivo de orgulho de todos os envolvimen-
tos (enfermeiros, médicos, pais, paciente) no 
processo do atendimento.

Quando passamos a primeira visi-
ta, L. apresentou-me orgulhosa a 
ilustre moradora do berçário. Ti-
nha motivos para orgulho. Sem in-
cubadora, surfactante, ventilação 
mecânica e nutrição parenteral, 
um prematuro com peso menor de 
um quilo tem poucas chances de 
sobreviver. E A. estava ganhando 
peso e sobrevivendo somente com 
leite materno coletado pela mãe. 
(Diário de bordo, 02 de abril de 
2009)

O prazer e a alegria manifestavam-se 
também no não reconhecimento de algumas 
crianças que passaram pelo ambulatório 
em situação total de risco de sobrevivência, 
demonstrando que mesmo em situações 
precárias é possível salvar vidas, conforme 
destacado na situação abaixo:

Outro dia vi a mãe de J. No hospi-
tal. Veio para o ambulatório, onde 
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ele é acompanhado e dá continui-
dade ao tratamento para tubercu-
lose. Carregava no colo um meni-
no. - É o irmão de J.? - Perguntei 
distraído. Gargalhadas seguiram, 
e uma fala em inglês liberiano 
que não consegui traduzir. As en-
fermeiras me explicaram, ainda 
rindo. Aquele era J. Inacreditável. 
Era pelo menos o dobro do garoto 
que conheci. A mãe saiu agrade-
cendo de novo e eu mais uma vez 
agradeci a S. pela fortuita suges-
tão. (Diário de bordo, 11 de abril de 
2009)

O contexto humano no qual o João 
atuava caracterizou-se também como fator 
contribuinte em sua experiência na Libéria. 
Ele, profissional, que tinha a teoria da me-
dicina clara e precisa, não dominava, ainda, 
uma prática de trabalhar em situações com 
poucos recursos. Como em todo trabalho 
com pessoas, aprendeu com parceiros mais 
experientes em situações pouco vivencia-
das por ele, como articular e lidar nesses 
contextos. Em um de seus registros destaca 
a contribuição e o respeito por um desses 
profissionais:

P., médico de Serra Leoa que tra-
balha comigo no Island Hospital, 
hoje me ligou empolgado: “estou 
aqui no ambulatório de HIV e tu-
berculose e preciso que você venha 
ver um paciente”. P. foi educado na 
África do Sul, trabalha com MSF 
há bastante tempo, inicialmente 
como equipe local do seu país e, 
nos últimos anos, como expatria-
do. Nem sempre concordamos nas 
condutas, nossas formações são 
bem diferentes: eu com a teoria 
na cabeça, ele com a prática ar-
raigada de trabalhar em situações 
de poucos recursos. Porém, esses 
meses na Libéria me ensinaram a 
respeitá-lo. Ele sabe muito sobre 
doenças infecciosas e sobre como 
lidar, com o que temos à mão, com 
doenças difíceis de tratar. Também 
não tem medo de trabalho, não 
reclama de estar de plantão, está 
sempre de bom humor e é amoroso 
com seus pacientes, sempre acom-
panhando de perto seu tratamen-
to. (Diário de campo, 05 de junho 
de 2009)

A relação entre teoria/técnica e a prá-
tica cotidiana, aprendida no exercício diário 
é necessária em todo exercício da profissão. 
Na prática lidamos com todas as variáveis 
que configuram a ação de um profissional da 
saúde, por isso, os conhecimentos nascidos 
da experiência de um colega configura-se 
como uma possibilidade de aprendizagem e 
de melhor atuação desses sujeitos nos am-
bientes trabalhados.

Algumas considerações
Nesse trabalho procuramos evidenciar 

a prática médica, os desafios e possibilidades 
de um dos profissionais que atua na Organi-
zação Médicos Sem Fronteiras, encontradas 
nos registros escritos do diário de bordo que 
atua em localidades distantes de seu país de 
origem e em situações de riscos. 

Embora as observações e a análise 
limitam-se ao diário de bordo de apenas um 
médico brasileiro que atua na Organização 
Médicos sem Fronteiras e o número de re-
gistros tenha sido restrito, não permitindo, 
portanto que observássemos um grande 
contingente de profissionais da saúde em 
atuação nos países no qual a organização 
atende, os elementos aqui apresentados nos 
permitem validar, conhecer e compreender 
as ações desenvolvidas no enfrentamento 
das situações de crise nas localidades onde 
o sistema de saúde não funciona ou simples-
mente não existe.

A prática médica exercida pelas equipes 
multiprofissionais da ONG Médicos Sem 
Fronteiras, o preparo do corpo técnico, a luta 
pela sobrevivência dos pacientes, as orien-
tações à população atendida, a articulação 
entre os conhecimentos aprendidos na aca-
demia e o conhecimento prático, nascido da 
experiência, nos possibilita afirmar, que são 
alguns dos aspectos contribuintes para que o 
sucesso do grupo da saúde se mantenha.

Ressaltamos aqui a importância da 
escrita diária, contínua e detalhada como 
instrumento que possibilita a experiência 
narrativa, que permite nos conhecermos 
melhor e se dar a conhecer aos outros. Os 
diários de bordo permitiu conhecermos e 
compreendermos práticas médicas exercidas 
por um dos profissionais da saúde, em situa-
ções constate de pressão, conflitos e crise e 
as formas de lidar com as essas conjunturas.

O estudo dos diários e relatos de expe-
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riências nos proporciona além do conheci-
mento acerca da medicina social, também 
um conhecimento acerca da escrita como re-
veladora de marcas de identidade, bem como 
nos permite observar que a narrativa está 
imbricada com a visão de mundo de quem a 
conta e, portanto, se presta também ao estu-
do da linguagem ali empregada. Afetado pela 
memória e pelos discursos, o sujeito enuncia-
-se a partir dos lugares sociais que lhe são 
reservados em gestos de escrita que atuam, 
como nos lembra Foucault, (1992, p. 145) 
a respeito da correspondência, tanto sobre 
aquele que, ao escrever, constrói-se enquan-
to sujeito, quanto, pela leitura e a releitura, 
por parte de um interlocutor. Dessa forma, o 
diálogo estabelecido é justamente, para além 
do estudo do exercício da medicina social da 
ONG Médicos sem fronteiras, o estudo da 
linguagem, como atividade que representa e 
descortina muitos universos.

Notas
1  Nome fictício.
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O Discurso da História, de Roland Bar-
thes, faz um esquadrinhamento da estrutura 
do discurso histórico. A proposta de Barthes 
é analisar qual ou quais traços específicos 
poderiam diferenciar a narração histórica 
da narração imaginária. Em que nível da 
enunciação do discurso histórico estaria esta 
diferença? Neste artigo, acompanharemos o 
argumento do autor, de maneira a explicitar 
as semelhanças e diferenças entre o discurso 
histórico e o gênero relato de viagem. Mais 
especificamente, os relatos de viagem que 
Tastevin e Parrissier fizeram quando visita-
ram a bacia do rio Juruá, que corre desde o 
Peru, atravessa o estado do Acre até desaguar 
no Amazonas. 

A questão que se discutirá é ampla e está 
na base do discurso que se pretende histórico 
e do discurso que se pretende literário. De 
fato, a teoria literária, desde antes que esse 
campo do saber tenha se estabelecido como 
tal, reflete sobre os problemas da repre-
sentação. Se, de um lado, temos o discurso 
literário, que assume representar fatos e 
ficção, de outro, temos o discurso histórico, 
que pretende representar apenas fatos, sem 
fazer ficção. 

No entanto, a pretensão do discurso his-
tórico esbarra com o trato com a linguagem, 
pois que para se representar devidamente os 
fatos, a linguagem utilizada deve acompa-
nhar tal pretensão, através da utilização de 
certos traços (como notações, vocabulário 
ou outros artifícios) que possam atestar a 
fidedignidade dos significantes em relação 
ao referente exterior. Esses seriam os traços 
específicos, mencionados por Barthes, con-
cernentes à construção textual do discurso 
histórico, estritamente ligados à utilização 
da linguagem: 

O cuidado com a construção tex-
tual pressupõe que já não se tome a 
linguagem como simples modo de 
referência de conteúdos factuais. 
Preocupar-se com a construção 
do texto não supõe considerar-se 
a verdade (alétheia) uma falácia 
convencional; a procura de dar 

conta do que houve e por que as-
sim foi é o princípio diferenciador 
da escrita da história. Ela é a sua 
aporia. Analiticamente, porém, 
cabe mostrar os poros que nela se 
infiltram (Costa Lima, 2006, p. 37).

Assim como Barthes, Costa Lima 
argumenta que a escrita do discurso histó-
rico possuiria certos poros, os pormenores 
concretos, que lhe separariam da narrativa 
qualquer, ou da narrativa que não se preten-
de como verdade. 

Façamos, então, o esquadrinhamento 
de alguns relatos de viagem, de modo a de-
monstrar quais traços específicos do discurso 
histórico são utilizados pelos viajantes. O re-
lato de viagem é um gênero que, assim como 
o discurso histórico, afirma registrar o que se 
deu e se baseia na observação e na memória 
do viajante para ser redigido. Nesse sentido, 
podemos afirmar que os viajantes não estão 
interessados em fazer ficção, mas a utilização 
de uma linguagem adequada poderia garan-
tir a fidedignidade às experiências vividas em 
campo. 

Enunciação
Inicialmente, analisaremos os aspectos 

referentes à enunciação do discurso histórico 
e dos relatos de viagem. Especificamente, 
nos deteremos nos embreantes da escuta, 
nos embreantes de organização e nas refe-
rências ao narrador.

O primeiro grupo de embreantes a se 
analisar é referente à escuta. De fato, ao redi-
gir os apontamentos que depois serão trans-
formados nos relatos de viagem, os viajantes 
recebem informações de diversas fontes e as 
reproduzem, com as devidas adaptações, no 
texto:

Essa categoria foi identificada, 
em nível de língua, por Jakobson, 
sob o nome de testimonial e sob a 
fórmula Ce Ca1 /Ca2: além do even-
to relatado, (Ce), o discurso men-
ciona, ao mesmo tempo, o ato do 
informador (Ca1) e a palavra do 
enunciante que a ele se refere (Ca2) 
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(Barthes, 2004, p.164).
Na viagem a um local desconhecido, 

em que se depende de outras pessoas tanto 
para execução logística da viagem, quanto 
para complementar os dados que se possui 
sobre o local, é extremamente comum que 
os relatos de viagem estejam recheados de 
informações provenientes de terceiros. No 
relato de Parrissier, por exemplo, lemos:

No Juruá-Mirim, não se viaja 
meia hora sem que digam: aqui 
é o túmulo de quatro ou cinco ou 
seis pessoas assassinadas por fu-
lano de tal. Este rio é o que pode-
ríamos chamar de rio dos crimes. 
Poderiam ser citados a toda hora, 
mas é preciso se limitar: vou me 
contentar em citar as façanhas de 
dois monstros com forma humana 
(Parrissier, 2009, p. 47). 

As categorias analisadas por Barthes 
explicitam as escolhas textuais feitas por 
Parrissier: a fonte é referida, mas não é 
determinada, assume um ar genérico (“sem 
que digam”, “poderiam ser citados” – Ca2); 
os episódios sofrem recortes e se reproduzirá 
somente “as façanhas de dois monstros” (Ce) 
– cabe notar que são monstros sem nome, 
sem data e, inclusive, sem o que teriam feito 
para que tenham se tornado monstros. Diz-
se apenas “havia ocorrido um crime assus-
tador. Um monstro, depois de ter cometido 
atrocidades espantosas, que não podemos 
citar aqui” (PARRISSIER, 2009, p. 47). Ou seja, 
o evento (Ce) é referido, mas não relatado; a 
referência se dá através de uma simplificação 
extrema e de um vocabulário vago – as pró-
prias palavras do enunciante que se referem 
ao evento (Ca2) evidenciam o resumo feito, 
de maneira a não reproduzir atrocidades que 
poderiam atentar contra a moral dos leitores. 

Constant Tastevin vai um pouco além 
de Parrissier e expõe mais detalhadamente 
as informações referenciadas. Na viagem ao 
Riozinho da Liberdade, em 1928, ele narra:

No dizer dos primeiros explorado-
res, alguns dos quais ainda vivos, 
havia outrora relativamente mui-
tos índios no Riozinho da Liberda-
de. Hoje eles quase desapareceram. 
Os civilizados, peruanos “cauchei-
ros” e brasileiros seringueiros, ex-
terminaram um grande número 
deles nas expedições ou “correrias” 
sem perdão. Chegou-se até a ar-
remessar pequenos índios ao ar 

para recebê-los sob a ponta de um 
punhal. Foram evidentemente ca-
sos excepcionais, tão excepcionais 
que ainda se fala deles com horror 
(tastevin, 2009, p. 232). 

O padre menciona as ações dos civili-
zados (Ce) sinteticamente, sem a menção da 
fonte (Ca2): o evento não possui pormenores 
como números, lugares, pessoas e datas; pou-
cos e neutros adjetivos são utilizados e não 
há menções a recortes ou resumos – ainda 
que se saiba que foram “casos excepcionais”, 
dos quais apenas um foi relatado. 

Dessa maneira, percebemos que o dis-
curso dos relatos de viagem assemelha-se 
ao discurso histórico, mas,  ao sintetizar ou 
censurar abertamente as informações a se 
relatar, não preenche as suas notações com 
os pormenores concretos privilegiados pelo 
discurso histórico. 

O segundo grupo de embreantes é rela-
tivo aos 

signos declarados pelos quais o 
enunciante, no caso o próprio his-
toriador, organiza o seu próprio 
discurso, retoma-o, modifica-o 
durante o percurso, enfim, dispõe 
pontos explícitos de referência 
(Barthes, 2004, p. 165).

 
Nesse caso temos tanto embreantes 

temporais quanto espaciais, pois que os re-
latos de viagens de Tastevin e Parrissier são 
orientados pelo deslocamento espacial que 
realizam, porém, pela natureza de suas via-
gens e pela função que exerciam, as medidas 
espaciais tomam empréstimos de categorias 
temporais, como, por exemplo, “nos encon-
trávamos na foz do Juruá, depois de passar 
quatro meses numa canoa para descê-lo” 
(PARRISSIER, 2009, p. 59) – os quatro meses 
são referentes então à distância percorrida e 
ao tempo de duração da viagem. 

Segundo Barthes, esse segundo tipo de 
embreantes evidencia o atrito entre o tempo 
da enunciação e o tempo da matéria enuncia-
da. O autor aponta três situações-problema: 
os fenômenos de aceleração da história (a 
extensão do texto em relação ao período de 
tempo ao qual ele se refere); a linearidade do 
discurso contraposta ao aprofundamento das 
informações apresentadas; e, por último, o 
momento de inauguração, em que a história 
começa a ser contada.

 No contexto das narrativas de viagem, 
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os embreantes da organização do discurso 
são frequentes, uma vez que, normalmente, 
os textos publicados foram feitos com base 
em outros textos, os diários, que eram redi-
gidos durante a viagem. Os relatos de vários 
viajantes, inclusive, confirmam a existência 
desse “diário de bordo” em que se redigia o 
cotidiano nos barcos.

Em relação à primeira situação proble-
ma da organização do discurso, podemos 
fazer uma comparação interessante entre 
Parrissier e Tastevin. A eloquência descritiva 
dos dois autores é significativamente diferen-
te; em relação à paisagem, às experiências e 
aos eventos da viagem, poderia se argumen-
tar que Tastevin é por demais conciso, o que 
poderia testemunhar contra a fidedignidade 
de seus relatos em relação ao que foi vi-
venciado. De fato, Tastevin é um autor que 
descreve pouco, aspecto até curioso, uma vez 
que tal perfil é raro entre os viajantes que 
visitaram a Amazônia. Diante da eloquência 
de Parrissier e de outros autores, Tastevin 
consegue englobar grandes territórios em 
poucas páginas, evitando, propositadamente 
as delongas comuns em tais relatos: “Nada 
direi da viagem a vapor em um rio intermi-
nável, enquadrado por infindáveis florestas 
virgens” (TASTEVIN, 2009, p. 62). Mas em que 
modelo de discurso a concisão de Tastevin 
encontraria seus pares? Segundo Barthes, 

A história (o discurso histórico: 
historia rerum gestarum) é, na 
verdade, o modelo dessas narrati-
vas que admitem preencher os in-
terstícios de suas funções com no-
tações estruturalmente supérfluas 
(Barthes, 2004, p. 188).

Nesse aspecto, então, as narrativas das 
viagens de Tastevin se afastam do discurso 
histórico, já que autor assume não preencher 
os interstícios entre o tempo da enunciação e 
o tempo do enunciado com descrições inúteis 
e infindáveis. E mais, Tastevin deixa de fazer 
a “história em ziguezague ou denteada”, pois 
que não aprofunda o seu discurso linear com 
árvores genealógicas ou notações que re-
montam às origens dos lugares e das coisas. 

Por outro lado, a organização textual de 
Tastevin não prescinde das inaugurações, 
“lugares onde se encontram o começo da ma-
téria enunciada e o exórdio da enunciação” 
(BARTHES, 2004, p. 166). No contexto amazô-
nico, desde o relato de Carvajal, o exórdio é 

comum em relatos de padres e missionários 
(cf. Acuña, Carvajal). Já os relatos dos via-
jantes naturalistas (cf. Henry Bates, Agassiz, 
La Condamine), como seria de se esperar, são 
inaugurados pela data e o local, sem maior 
precisão além da notificação de que ali é o 
início da viagem. De maneira menos efusiva 
e eloquente do que seus companheiros de fé, 
Tastevin dá início ao relato de sua viagem ao 
Alto-Juruá “oferecendo notícias da recente 
viagem apostólica” (TASTEVIN, 2009, p. 61) 
que acabara de realizar. Parrissier, ao modo 
dos naturalistas, não faz qualquer evocação 
no exórdio.

O último aspecto a se observar dos 
shifters da enunciação diz respeito à figura 
do próprio enunciador. O discurso dos 
viajantes possui uma especificidade de ser 
narrado pela pessoa que vivenciou o que se 
narra. Barthes comenta a situação, fazendo 
referência ao historiador:

Temos de mencionar o caso par-
ticular em que o enunciador do 
discurso é ao mesmo tempo parti-
cipante do processo enunciado, em 
que o protagonista do enunciado é 
o mesmo protagonista da enuncia-
ção (Te/Ta), em que o historiador, 
ator quando do evento, dele se tor-
na o narrador (...). (...) a verdadei-
ra situação do enunciante se ma-
nifesta na escolha dos sintagmas 
com que cerca seus atos passados 
(Barthes, 2004, p. 169-170).

Nesse caso, o discurso dos relatos de 
viagem tangencia os discursos históricos 
que, por vezes, apresentam a coincidência do 
historiador narrar algo de que fez parte. No 
discurso dos relatos essa situação é condição 
da enunciação desse gênero. 

No caso de Parrissier, há uma incons-
tância na utilização do pronome auto-refe-
rencial: em dados momentos ele refere a si 
mesmo como “o padre” ou “o missionário” 
(cf. PARRISSIER, 2009, p. 24, 26, 29), em ou-
tros momento, ele utiliza o pronome “eu” (cf. 
PARRISSIER, 2009, p. 25, 27, 29).  Os sintagmas 
que cercam seus próprios atos também são 
inconstantes: em determinados momentos 
ele diz que o padre deve ter “boa dose de 
paciência”, mas é comum que o padre fique 
“um pouco irritado” (PARRISSIER, 2009, p. 
26), ou ainda “penei bastante, gritei um pou-
co, talvez muito” (PARRISSIER, 2009, p. 27). A 
mudança na forma de tratamento do narra-
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dor é significativa, uma vez que se espera do 
viajante mais referências ao contexto externo 
da viagem, em detrimento dos sentimentos 
internos do “eu” (ou “ele”).

Em Tastevin, há o predomínio da utili-
zação do pronome em primeira pessoa e os 
sintagmas que o cercam geralmente são ver-
bos de ação (cheguei, levantei-me, celebrei, 
remei, fiz, benzi...) e quase não há adjetivos 
ou substantivos que caracterizem o estado 
emocional e físico do padre. 

Enunciado
Na segunda parte do texto, Barthes em-

preende uma análise do enunciado histórico 
para demonstrar os recortes feitos de forma 
a criar unidades de sentido. Essas unidades 
de sentido não são o referente e não são 
ainda o discurso: o referente já foi nomeado, 
mas ainda carece de uma sintaxe que lhe dê 
um predicado. Nesse sentido, vemos que, 
novamente, os relatos de viagem possuem 
estruturas semelhantes às do discurso histó-
rico:

O enunciado histórico, assim como 
o enunciado frásico, comporta 
“existentes” e “ocorrentes”, seres, 
entidades e seus predicados. Ora, 
um primeiro exame deixa prever 
que uns e outros (separadamente) 
podem constituir listas relativa-
mente fechadas, por conseguinte 
passíveis de dominar, em suma, 
coleções, cujas unidades acabam 
por repetir-se mediante combina-
ções evidentemente variáveis (Bar-
thes, 2004, p. 171).

O discurso dos viajantes também se esta-
belecerá através de categorias que aparecem 
no texto constituído a partir das notas feitas 
em viagem. Os relatos são organizados à par-
tir de uma orientação espacial, de maneira 
que o leitor acompanhe os passos da viagem. 
A congregação de unidades temáticas, no 
entanto, parece ser necessária para que se 
explicite assuntos relativos a determinado 
trecho do percurso ou mesmo para que se faça 
compreender categorias discursivas relativas 
à dinâmica social, econômica, histórica ou 
científica (geográfica, botânica, zoológica...) 
da região visitada. Segundo Barthes, 

através dessas unidades temáti-
cas, o mais das vezes prisioneiras 
de uma palavra, reencontramos 
unidades do discurso (e não mais 

apenas do conteúdo); atingimos 
assim o problema da denominação 
dos objetos históricos: a palavra 
pode economizar uma situação ou 
uma sequência de ações; ela favo-
rece a estruturação na medida em 
que, projetada em conteúdo, ela 
própria é uma pequena estrutura 
(Barthes, 2004, p. 172).

No relato de Parrissier, essas unidades 
temáticas retratam situações específicas da 
paisagem amazônica. O relato, apesar de 
fundamentalmente orientado pelo percurso 
da viagem, divide-se em capítulos: Capim 
e lenha, A pesca, Como é passado o tempo 
a bordo, A navegação no Juruá, A descida, 
O batismo, As cinco pragas do Juruá, entre 
outros... Alguns capítulos são descritivos de 
situações que constituem a dinâmica social, 
política e econômica da região: são os capítu-
los que congregam informações sobre A bor-
racha, o sistema de aviamento, As correrias 
e Os índios. Outros capítulos são discursivos 
e apresentam conclusões feitas ao longo da 
viagem, como o capítulo As cinco pragas do 
Juruá, em que Parrissier disserta sobre aqui-
lo que considera mais nocivo e prejudicial na 
vida da população do rio: a bebida, as rixas, 
a vingança, os piuns e os carapanãs, a dança 
e a sanfona. A argumentação de Parrissier 
não é feita sem exemplos que confirmem seu 
ponto de vista. 

Os relatos de Tastevin aqui analisados 
são orientados espacialmente, e apenas em 
algumas de suas publicações encontramos 
uma divisão em unidades temáticas (cf. Os 
kachinauas comedores de cadáveres, de 
1925). De forma geral, as experiências do 
autor são relatadas linearmente, sem apro-
fundamentos, a não ser como introdução, 
sob a forma de apanhados históricos – muito 
resumidos – da região (cf. No Môa, de 1914; 
Na Amazônia, de 1914; O rio Muru, de 1925). 

Um outro aspecto a respeito do qual 
Barthes chama a atenção e que merece tam-
bém consideração em relação ao discurso dos 
relatos de viagem diz respeito ao estatuto:

Ora, o estatuto do discurso histó-
rico é uniformemente assertivo, 
constativo; o fato histórico está 
ligado linguisticamente a um pri-
vilégio de ser: conta-se o que foi, 
não o que não foi ou foi duvidoso. 
Enfim, o discurso histórico desco-
nhece a negação (Barthes, 2004, p. 
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173).
Assim como o discurso histórico, o dis-

curso dos relatos de viagem também desco-
nhece a negação; não se pode narrar algo que 
não foi vivenciado e, em última instância, 
se narrativas com um alto grau de incerteza 
vierem a participar de um relato de viagem, 
estão sempre cerceadas – são atribuídas a 
outrem e cercadas de sintagmas que atestam 
seu grau de incerteza: são eventos ocorridos 
em locais distantes, desconhecidos e sem 
nomeação de uma fonte precisa. 

Nesse sentido, há que se observar o 
comentário de Costa Lima (2006, p. 61) 
sobre a passagem do discurso da épica para 
o discurso que viria a se tornar o discurso 
histórico: o discurso épico era proferido por 
alguém investido de autoridade por entida-
des sobrenaturais (as Musas); o discurso de 
Heródoto, orientado pelo que foi recolhido 
de uma tradição oral, se solidifica com base 
no que “me disseram ou presenciei e julgo ser 
verdadeiro”. Já em Tucídides. “a vista é o cri-
tério essencial capaz de tornar possível uma 
história verdadeira”. No caso dos relatos de 
viagem, a enunciação conjuga informações 
recolhidas do que se observou e do que se 
ouviu dizer. Fatalmente, o que se ouve dizer 
é mesurado com base naquilo que se pode 
observar e aí podemos imaginar que quanto 
mais o universo amazônico é “desvendado” 
pelo olhar estrangeiro, mais os casos ouvi-
dos eram avaliados de acordo com critérios 
de verossimilhança – em Carvajal, Rojas 
e Acuña, por exemplo, o que se pode ver e 
ouvir não pode ser propriamente medido em 
relação a um critério de verdade, pois que se 
desconhece os recondidos grotões em que os 
casos estranhos acontecem. Já no século XX, 
Parrissier, Tastevin e Euclides da Cunha po-
dem classificar o que é ouvido de acordo com 
categorias de gênero que têm mais ou menos 
semelhança com a realidade – é o caso dos 
momentos em que os relatos informam sobre 
lendas, mitos e crenças, uma denominação 
para episódios pouco verossímeis. 

Para concluir a análise da estrutura do 
enunciado, Barthes sugere que o discurso 
histórico oscile entre dois pólos:

Quando as unidades indiciais, 
num historiador predominam 
(remetendo a cada instante a um 
significado implícito), a História é 
levada para uma forma metafóri-
ca e se avizinha do lírico e do sim-

bólico (...). Quando, pelo contrário, 
são as unidades funcionais as pre-
dominantes, a História toma uma 
forma metonímica, aparenta-se à 
epopéia (Barthes, 2004, p. 175). 

 
No caso dos relatos de viagem, a orien-

tação principal é funcional, uma vez que eles 
são essencialmente narrativos e se propõem 
a tal: reproduzem os passos e os encontros 
de um dado viajante em um determinado 
espaço. Esse é o caráter principal dos textos 
de Tastevin. Ao mesmo tempo, temos relatos 
de viajantes que preenchem as unidades 
funcionais com unidades indiciais; é o caso 
dos relatos que são excessivamente descriti-
vos e aprofundam cada minúcia observada e 
experimentada com longas análises descriti-
vas – nesse artigo, Parrissier seria o melhor 
exemplo dessa tendência, mas poderíamos 
compará-lo com outros que seguiram esse 
caminho ainda mais profundamente: Bates, 
La Condamine, Acuña etc.

Significação
O terceiro aspecto analisado por Barthes 

no que diz respeito ao discurso da história é 
relativo à sua significação. Segundo o autor, 
o discurso histórico é pautado por um para-
doxo:

o fato nunca tem mais que uma 
existência linguística (como ter-
mo de um discurso), e, no entanto, 
tudo se passa como se essa existên-
cia não fosse senão a “cópia” pura 
e simples de uma outra existência, 
situada num campo extra-estrutu-
ral, o “real” (Barthes, 2004, p. 177).

A própria concepção do que o termo 
“real” e seus derivados significam são alvo 
de discussão (cf. JAKOBSON, 1978), mas, no 
caso do discurso histórico, devemos observar 
uma operação dupla através da qual esse 
“real” é apreendido: inicialmente o referente 
é destacado, funcionando como o regulador 
de um discurso voltado para grandes feitos 
(res gestae). Num segundo momento, com 
o significado diminuído e confundido com 
o próprio referente, o esquema semântico é 
reduzido a dois elementos, o significante e o 
referente. O discurso da história segue esse 
modelo e acredita “fazer a economia do ter-
mo fundamental das estruturas imaginárias, 
que é o significado” (BARTHES, 2004, p. 177). 
Assim, a narração histórica conclui o seu 
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círculo paradoxal: 
a estrutura narrativa, elaborada 
no cadinho das ficções (através dos 
mitos e das primeiras epopéias), 
torna-se, a uma só vez, signo e pro-
va da realidade (Barthes, 2004, p. 
179). 

Ao levar essa discussão para o âmbito 
das narrativas de viagens, vemos que os 
viajantes padecem, muitas vezes, da ilusão 
retórica de atribuir à própria redação dos 
eventos experimentados o status de reali-
dade. De fato, em Parrissier e em Tastevin 
podemos subentender uma concepção pré-
moderna da escrita, que encontra seus pares 
numa teoria pré-moderna da História. É 
importante notar nesse ponto, que os dois 
viajantes em questão, já trazem, antes de 
realizar suas viagens, uma imagem pronta da 
população local e do exercício do sacerdócio 
na Amazônia.

No relato de Parrissier, por exemplo, 
o estereótipo que o missionário já tinha do 
seringueiro se confirma à partir da sua expe-
riência de viagem; o seringueiro é ignorante 
em relação aos bons costumes e à instrução 
religiosa:

Vocês já têm uma idéia do que é a 
instrução religiosa destas interes-
santes populações, e se pergunta-
ram sem dúvida de onde vem esta 
ignorância quase absoluta das 
verdades necessárias da salvação 
(Parrissier, 2009, p. 42).

 
As formas excêntricas do exercício da 

fé por parte dos ribeirinhos formam grande 
parte das situações citadas por Parrissier du-
rante o seu relato, o que acaba por confirmar 
a imagem prévia que o missionário tinha da 
população local. Tastevin e Parrissier não se 
cansam de apresentar exemplos que denun-
ciam a necessidade de um padre residente na 
região; só assim se conseguirá expurgar as 
“superstições mais deploráveis dessa popu-
lação abandonada” (PARRISSIER, 2009, p. 43). 

Na citação de variados exemplos 
ilustrativos da ignorância e indolência da 
população local, os relatos de Parrissier e de 
Tastevin novamente se encaixam na reflexão 
de Barthes sobre o efeito de real: a escrita 
da história é recheada de “pormenores 
concretos”, abundantes situações que servi-
riam para confirmar que o que é observado 
é a realidade e não uma impressão ou uma 

perspectiva sobre os fatos. 
Nesse sentido, a própria observação 

dos viajantes está viciada desde o princípio, 
pois a narração será feita com base no que 
já se considera como real a priori, o que se 
considera como visível de antemão. Dessa 
maneira, os exemplos de Tastevin e Parris-
sier não poderiam ser outros, já que o que 
está além do que está narrado não existiria, 
uma vez que não seria sequer observado. 
Essa perspectiva assemelha-se a uma teoria 
delineada por Bakhtin a respeito dos roman-
ces de viagens:

Daí a percepção – característi-
ca de tais romances – dos grupos 
sociais estranhos, nações, países, 
modos de vida, etc. no espírito do 
“exotismo”, isto é, a percepção das 
diferenças nuas, dos contrastes, 
das estranhezas. Daí também o 
caráter naturalista dessa moda-
lidade romanesca: desintegração 
do mundo em objetos particula-
res, fenômenos e acontecimentos, 
simplesmente contíguos ou alter-
nantes entre si. A imagem do ho-
mem no romance – mal traçada 
– é absolutamente estática, como 
estático é o mundo que o cerca. O 
romance desconhece a formação, 
o desenvolvimento do homem (Ba-
khtin, 2006, p. 206-207).

Assim, Parrissier e Tastevin imbuídos 
da missão de informar aos seus superiores 
sobre o exercício da fé e o estado das popu-
lações no interior da Amazônia, produzem 
textos que possuem características dos 
romances de viagens, com uma sequência 
narrativa semelhante à narrativa histórica 
existente até o século XIX. Em seus textos, 
vemos a imagem exótica da paisagem e da 
população (considerada como carente e so-
fredora de injustiças desde antes da viagem); 
os fenômenos e acontecimentos são relatados 
na medida de sua sucessão, de acordo com o 
percurso da viagem, sem um aprofundamen-
to bem estruturado dos processos sociais, 
econômicos e políticos que os antecederam e 
os promoveram. 

Para concluir, assim como a História 
substitui a narrativa histórica por uma aná-
lise mais das estruturas do que da cronologia 
(cf. BARTHES, 2004, p. 180), as narrativas de 
viagem de Tastevin e Parrissier acabam por 
ser utilizadas como fonte de informação para 
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redação de outros documentos, estes sim, 
que analisam e aprofundam a compreensão 
das estruturas de formação da sociedade 
local. 

Os autores, munidos de coragem e am-
bição, vivenciam penúrias extremas, que são 
justificáveis em relação a uma missão maior 
do que aquelas viagens. A dedicação sacerdo-
tal, claro, é uma dessas missões, mas, a Con-
gregação do Espírito Santo desejava também 
aumentar a extensão de sua jurisdição e, nes-
se sentido, os relatos dos missionários eram 
úteis para que se pudesse elaborar melhores 
estratégias de intervenção na região. Além 
disso, o próprio Tastevin, já em sua primeira 
viagem à Amazônia, explicita seus interesses 
etnográficos e linguísticos.

Mas, ao assumir  a pretensão de regis-
trar o que se observou e experimentou em 
viagem, os autores aqui em questão tentam 
reduzir (sem saber) o esquema da significa-
ção a apenas dois elementos: o significante 
e o referente. Porém, o significado do que 
apresentam faz entrever esterótipos comuns 
da região: os seringueiros abandonados; 
a floresta selvagem, pouco hospitaleira e 
virgem; os brancos aventureiros; os índios 
sujeitos às mais terríveis atrocidades – e, 
novamente, as palavras de Barthes se fazem 
necessárias:

Por sua própria estrutura e sem 
que haja necessidade de recorrer 
à substância do conteúdo, o dis-
curso histórico é essencialmente 
elaboração ideológica, ou, para 
ser mais preciso, imaginário, se é 
verdade que o imaginário é a lin-
guagem pela qual o enunciante de 
um discurso (entidade puramente 
linguística) “preenche” o sujeito da 
enunciação (entidade psicológica 
ou ideológica). Compreende-se daí 
que a noção de “fato” histórico te-
nha muitas vezes sucitado, aqui e 
ali, certa desconfiança (Barthes, 
2004, p. 176).
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“Experiência em processo artístico com apresentações com 
dança canto e música ao vivo, de origem afroíndiobrasileira; 
a formação de conceito através das vivências da construção de 

uma nação de maracatu no bairro Floresta”

Camila Cristina Cabeça de Souza Lima
Universidade Federal do Acre

Introdução
Venho no tocante permear este texto 

como um relato de experiência, para que 
desta forma descritiva possa ficar de melhor 
entendimento as etapas alcançadas neste 
processo determinante para este trabalho.

Este texto tem o gênesis, pois sim, antes 
do seu ápice não posso deixar de incluir dois 
acontecimentos determinantes. Mais do que 
acontecimentos, eram minhas duas vontades 
pessoais e profissionais. A primeira: de tra-
balhar, de realizar algo de extraordinário e 
novo no ensino da arte, sendo ela teatro e/ou 
dança na escola Clínio Brandão, uma escola 
de Ensino Fundamental, que fica localizada 
no bairro Floresta em Rio Branco. A mesma 
que é referência em seu trabalho com a in-
clusão, assim como também o seu trabalho 
de equipe, fortalecido a partir da gestão de 
Jaqueline Guimarães, na época gestora da 
escola, assim como também tendo que desta-
car Ismênia Marques – atual gestora e Vânia 
Maria coordenadora pedagógica e tantos ou-
tros nomes fundamentais para àquela equipe 
extraordinária. Tomamos conhecimento 
uma da outra, eu e Jaqueline ao frequentar-
mos o curso de Artes Cênicas – habilitação 
licenciatura em teatro, na Ufac.

A segunda partia de uma vontade em 
trabalhar com a olindense Marilua Azevedo 
Soares, musicista, que também é percussio-
nista e artista atualmente radicada em Rio 
Branco, que desenvolve o trabalho como 
musicista e atriz no Grupo de Teatro de Rua 
Vivarte.

E a oportunidade apareceu quando 
a Escola Clínio Brandão passa a partir de 
2010 a ter incorporado em seus projetos o 
“Programa Mais Educação”. Projeto do, p 
governo federal, existente desde 2008 em 
parceria com as secretarias de educação dos 
estados, que visa à frequência dos alunos 
nas escolas em seu contra-turno, para que 
os mesmo possam obter aulas de disciplinas 
extracurriculares e reforço obrigatório em 

português e matemática. Um programa 
federal que engloba o reforço escolar e as 
atividades na área das artes cênicas como 
teatro, dança e música, dando autonomia da 
gestão de recursos e de gerenciamento direto 
à escola.

A priori a diretora solicitou que eu 
também convocasse alguém para dar aula 
de percussão. Um profissional da área. Eis 
então que vislumbrei uma oportunidade de 
realizar algo que de fato, eu não estava ainda 
a par. Foi então, que convidei Marilua, eis 
que a mesma topou, e deu-se início a um 
grande envolvimento, companheirismo e 
empatia pessoal e profissional. Algo de ex-
traordinário estava por acontecer, só que nós 
todos ainda não sabíamos, nem muito menos 
em qual alcance que o  contato com a arte, 
com o espetáculo, o que isto faria com todas 
as pessoas envolvidas neste rico processo.

Objetivos
Então começamos. Eu com a minha tur-

ma de dança popular (carimbó), com alunos 
com faixa etária entre 11, 12, e 13 anos, que 
estudavam no período da tarde, portanto 
complementava com as outras atividades 
do Programa Mais Educação no período da 
manhã. Em uma área aberta, literalmente 
no quintal da escola. Desde 2005 desenvolvo 
o trabalho com a dança do carimbó em Rio 
Branco, e já havia desenvolvido anterior-
mente em algumas escolas com o sentido 
de espetáculo, de apresentações, não com a 
aprendizagem contínua. Porém, esta ativida-
de ainda muito vinculada ao som mecânico 
e também as distintas formas e tipicidades 
desta dança/música que por muito me 
dediquei e dedico com estudos empíricos e 
vivências “in loco” em algumas comunidades 
do estado do Pará. 

E a professora Marilua separadamente 
na sala de artes desenvolvia as aulas de músi-
ca. Ocorre que, durante parte deste processo 
nem tomávamos conhecimento uma do tra-
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balho da outra, mas convivíamos de maneira 
harmoniosa, sem afrontamentos estéticos e 
afins. 

Metodologia do Trabalho
Por um período de dois meses se deu 

o seguinte processo: eu tinha os alunos de 
dança, em uma área destinada à dança e 
Marilua com a percussão em uma sala, que 
chamamos de Sala de Artes.

O que ocorria era que por opções de abor-
dagem estética, e de falta de conhecimento e 
traquejo em culminar as mesmas atividades, 
ficávamos eu com o carimbó e Marilua com o 
Maracatu, ambas com as profundidades tra-
balhadas. Ainda não havíamos encontrado 
um “produto”, um desempenho em comum. 
De repente, tudo o que eu havia almejado 
anteriormente, partindo das vontades, não 
estava acontecendo, não estávamos de fato 
trabalhando juntas e me faltava algo com 
maior vivacidade, mais organicidade. Seria 
um sonho utópico? Eis que a configuração 
de todo este processo estava por se modificar 
por completo. 

Tínhamos um “produto”, nós, da turma 
da dança, este produto, consistia em coreo-
grafias de dança afro, além de ter esboçado 
a dança do carimbó, mantínhamos uma de 
roda de carimbó com meninas, para efeito 
de espetáculo, de apresentação. E persistia a 
minha pertinência em não prestar à atenção 
ao o que ocorria naquela sala de arte onde 
a turma de percussão “secretamente” fazia 
àquele barulho ensurdecedor.

Tudo mudou a partir do momento que 
a diretora Jaqueline Guimarães nos chega 
(para mim e para Marilua) com uma missão: 
Tínhamos que mostrar que fazer um número 
“casado” das atividades, para apresentar no 
dia do Projeto Amigos da Escola (até então, 
eu me limitava a ter somente esta descrição 
da função única e onipresente entre a mú-
sica e a dança). E então me veio o seguinte 
questionamento à Marilua: - E agora o que 
iríamos fazer? 

Então Marilua propôs que fizéssemos 
um Cortejo de Maracatu, pois segundo ela, os 
alunos dela (era desta forma que nós tratáva-
mos a questão, nós dividimos uns os alunos 
das outras, hoje não separamos. Os dela e os 
meus agora são os nossos alunos), estavam 
sabendo como tocar nos andamentos que 
existiam para que um Cortejo ficasse bom, já 

estavam familiarizados com o ritmo, só cabia 
agora aos bailarinos aprender a “sambar” 
Maracatu. O aprender sobre a composição 
dos movimentos, das células rítmicas, da 
sua intensidade, faltava à organicidade desta 
nova-velha cultura popular, então seria um 
processo novo, e renovador onde o aprender, 
onde a manifestação entre o limiar do ser 
professor e artista, faziam parte agora de 
uma composição mais justa pois estávamos 
agora em grupo, como nunca, em breve nos 
tornaríamos uma Nação, tal qual as dos ma-
racatus diversos por aí existentes.

Foi uma das mais sensacionais vivên-
cias da minha vida, pois fui aprendendo a 
dinâmica deste contexto, tinha que partir do 
fundamento dos argumentos das vivências 
da Marilua, a sua infância, a sua experiência 
em frequentar os barracões de Maracatus 
desde a sua infância, o quanto que esta ener-
gia imensa da sua história, dos maracatus 
rurais, do sangue escravo que por diversas 
vezes jorrava nos canaviais junto aos ca-
boclos de lança no maracatu rural, quanta 
história, que boas novas descobertas. Dentro 
desta perspectiva, dos relatos de Marilua e 
de minha pesquisa em apreciar as músicas, 
tracei uma metodologia que envolvesse o 
despertar sobre a função social do Maracatu, 
seu fenômeno na sociedade, contextualizan-
do a história e a vida daquelas pessoas.

Outro limiar fascinante que pudemos 
trabalhar foi o contexto das danças Afro-bra-
sileiras, ao estudar o Maracatu e buscando a 
sensibilidade da movimentação, fazendo uma 
comparação no que abrange a etnocenologia, 
temos aqui a observância sobre a mesma 
movimentação do Candomblé, e, portanto, 
mantendo a sua dinâmica da movimentação 
do xirê, que consiste na saída de cada orixá, 
sem a abordagem conceitual religiosa. Po-
rém com destaque de cada personagem do 
Maracatu, seria a própria essência do que é a 
feitura desta manifestação da cultura popular 
brasileira. Nascendo a partir desta observa-
ção e conclusão. Extraindo desta forma seus 
conceitos de movimentação e amplitude de 
seus personagens e com resultados obtidos, 
encarnando desta forma, os mesmos.

Tudo se expandia, no decorrer deste 
processo, tínhamos também o artista/profes-
sor, Rodolfo Minari, paulista, compositor de 
músicas que abordam o universo da cultura 
popular, ele compositor da música “O Ovo”, 
que demonstra em sua poesia, tudo o que na-
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quele momento estava ocorrendo de forma 
representativa naquele processo e o trecho 
da música diz: “dele só vai sair passarinho, 
só vai sair vivo o passarinho, se dele o ovo 
quebrar, se ele, o ovo quebrar”. Então rom-
pemos, quebramos e nascemos para o novo, 
ampliando desta forma o nosso pluralismo 
cultural.

Nossa estreia foi em abril de 2010, nos 
apresentamos no projeto Amigos da Escola, 
conhecido projeto da Rede Globo de televisão 
e que na Praça de Rio Branco é gerenciado 
pela Rede Amazônica- TV Acre.

Recebemos muitos convites para apre-
sentarmos com a Nação Clínio Brandão, na 
Secretaria de Educação, eram seminários, 
simpósios, com destaque para a II Conferên-
cia Municipal de Cultura, que foi realizada 
no Cine Teatro Recreio já em 2011, assim 
como também no dia da Consciência Negra, 
no calçadão do Mercado Velho. Avançando 
as fronteiras e levando a cultura para o 
conhecimento além das fronteiras do bairro 
que a escola pertence.

Resultados e discussões
Para que melhor tivéssemos um resulta-

do satisfatório, fez—se necessário encontrar 
um viés acadêmico, era necessário buscar 
referências teóricas, autores. Além das fre-
quentes conversas com a professora Marilua 
que detém o conhecimento empírico legiti-
mado por suas vivências pessoais de brin-
cante de folguedos de Maracatu, assim como 
também, a de ter participado ativamente em 
diversas oficinas, que segundo os seus relatos 
“aconteciam nos barracões perto do quintal 
de casa em Olinda”. Ela que teve intenso 
contato com o Maracatu Nação Pernambuco 
– referência da cultura popular de Olinda, 
com destaque em seus cursos permanentes 
destinados a jovens no tocante do ensino dos 
toques e dança, dentro da comunidade.

 E também passei a interpretar a leitura 
social do alcance da comunidade escolar. Na 
comunidade que trabalhamos, localizada no 
bairro Floresta, tem-se uma característica 
muito marcante de uma clientela de alunos 
repleta de uma maioria indígena e negra, 
uma pluralidade peculiar àquela comunida-
de, mesmo com eles inicialmente insistindo 
em negar a sua origem com comportamentos 
bem preconceituosos, reproduzindo uma 
postura de comportamento sobre o conhecer 

deste mecanismo plural, tais ações mudaram 
após o despertar de sua criticidade, partindo 
desta abordagem e contato com a dança e 
música de origem africana e indígena, mais 
exploradamente com foco na linguagem 
estética do Maracatu. Conseguimos então 
encontrar o que existia em comum com todo 
o nosso trabalho, encontramos uma identi-
dade, pelo menos a formação dela, algo que 
falava de nossos ancestrais, tanto no sentido 
do corpo, como no sentido da música e muito 
mais no sentido do espetacular que acrescen-
tado por elementos de por assim dizer, de 
magia, proporcionado pela arte, com o ingre-
diente de formação partindo deste processo 
para esta finalidade.

Citando a apreciação musical, que foi de 
fundamental importância para o processo, 
Rodrigues afirma: 

“A apreciação musical é funda-
mental tanto para um trabalho em 
música, como para um trabalho de 
formação corporal em dança. Na 
música sua relevância é indiscu-
tível, pois a apreciação é uma dos 
pilares da educação musical, jun-
tamente com a execução e a com-
posição, consistindo em rica fonte 
de compreensão e de construção de 
conhecimento musical. Em relação 
à dança, quando vamos iniciar um 
trabalho com o aluno, é relevante 
promovermos uma escuta inicial 
da obra musical escolhida, como 
forma de suscitar no aluno iden-
tificações somáticas com esta de-
terminada obra.” (RODRIGUES, 
M.C.P., apud BEYER, E.; KEBA-
CH, P., 2009, p. 37-50)

Rodrigues dialoga intensamente com os 
conceitos de Laban, quanto à apreciação aos 
estudos rítmicos do movimento.

“O ator deverá, também, conhecer 
as condições de esforço de sua per-
sonagem. A palavra esforço tem 
aqui o significado de impulso inter-
no a partir do qual surgem, ou têm 
origem, os movimentos. Por meio 
do estudo rítmico do movimento de 
outros seres vivos, pode-se chegar 
a perceber as qualidades de esfor-
ço e suas alterações, por exemplo, 
de um animal para outro, de um 
homem para outro, nas várias si-
tuações da vida.” (LABAN, R. apud 
AZEVEDO, S.M., 2004, p. 64)
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Entendimento que foi de fundamental 
relevância no momento em que me vi quan-
do tive que dar aula a um aluno cadeirante. 
Passando por cima de minha própria limita-
ção de ser humano, o questionamento sobre, 
esta forma, qual metodologia, que empenho, 
como eu faria a inclusão, que tinha que partir 
de mim, para que os outros alunos também 
pudessem interagir acompanhar e aprender 
com este processo. Foi através dos ensina-
mentos teóricos que pude obter o esclareci-
mento metodológico.

Passamos a apreciar músicas e com-
positores que nunca antes havia escutado. 
Como posso não falar das descobertas ma-
ravilhosas, Cumadre Fulosinha, Maciel Salú, 
Ortinho, Mestre Ambrósio, Cocos, trupés, 
cirandas, o leque da beira do mar em plena 
floresta e este sentimento era pulsante, era 
verdadeiro. Sem contar a abordagem dos 
grandes nomes da música popular brasileira, 
tais quais: Chico Buarque, Caetano Veloso, 
Lenine, Amelinha, Chico César. Faltava 
fazer a compreensão cênica, explorando as 
personagens, então foi de vital importância 
os exercícios de Maria Clara Machado, e 
de Augusto Boal, no processo destacando a 
partir de então os encontros que culminaram 
em conhecermos um ao outro, agora eram 
os nossos alunos. Entendendo aos poucos 
a compreensão inseparável de música e da 
dança, aos poucos correndo como um pro-
cesso natural das coisas, tais elementos que 
a arte pode proporcionar. A naturalidade, 
a organicidade com tamanha diversidade 
cultural.

Então tomei à vez de dividir e nomear 
os personagens, como uma figura de direção 
de arte, tendo a sensibilidade de seguir a 
característica pessoal de cada um, o rei era 
o Sérgio Emanoel, por sua postura cênica a 
Rainha seria a Andelina Kaxinawá por ter 
a noção do quanto o processo de afirmação 
de sua origem indígena seria relevante na 
mudança de seu comportamento, as calun-
gas seriam Ana Clara, Paloma, as baianas 
Estér e Janaira e os calungos Anatanael, 
Gabriel, Hermes e Afonso os batuqueiros 
eram a Nathyele, a Selma, o Rodiney, o José 
Wellinghton, o Ítalo, eu cantava e a mestra 
Marilua comandava a caixinha. Éramos en-
tão uma Nação de Maracatu nos quintais da 
floresta!

No desenvolvimento deste processo, 
como no afirmativo do que se dá por cultura 

popular, a resistência (cultural social). Ti-
vemos desistências de alunos, por conta do 
preconceito que é demandado às danças de 
origem afro-brasileira. Mas também quero 
deixar bem claro aqui que o envolvimento da 
equipe de gestão foi e é ainda de vital impor-
tância. Toda a logística nos foi possibilitada, 
grossomodum falando, boa vontade em 
realizar, sem preconceitos, dando autonomia 
estética a nós professoras e participando ati-
vamente dando credibilidade ao nosso traba-
lho junto aos pais dos alunos, frequentando 
as apresentações, na confecção de figurino, 
tal qual uma equipe de produção completa. 

Eis que tamanho empenho e reconheci-
mento vieram no ano de 2011 quando a escola 
se inscreve pela sexta vez, no Prêmio Gestão 
Escolar. Premiação que a escola já almejava 
há tempos, pois por iniciativa da gestora, ela 
inscreve o nosso trabalho de apresentações 
artísticas, vinculado à inclusão, e no mês de 
agosto daquele ano, estávamos em primeiro 
lugar, pela primeira vez, causando uma 
catarse a toda comunidade escolar, que es-
tava presente no local da premiação o Teatro 
Plácido de Castro. Nossa escola tomada por 
um banho de estima se fortaleceu e se reco-
nheceu em nosso trabalho.

Estas vivências em apresentar-se pude-
ram observar diversas nuances que tenho por 
destaque, uma das principais encontra-se 
em alguns depoimentos de alunos que nunca 
haviam anteriormente saído de seu bairro, 
nunca haviam estado em lugares tais quais: 
teatros, praças. Ter esta ampliação espacial 
além de seu bairro foi logo observado no 
comportamento dos alunos, principalmente 
o das alunas, como que por um processo de 
amadurecimento, elas ficaram mais arruma-
das, mais bonitas, seus empenhos em suas 
notas foram consideravelmente melhorados, 
além de interferir no seu comportamento 
perante as pessoas e perante a vida. Reforço 
aqui tal mudança que transcrevo em um 
depoimento de Dona Raimunda uma funcio-
nária da escola que trabalha na cantina, que 
dizia o seguinte: “- Fulano de tal parecia um 
bicho acuado, não dava nem bom dia. Agora 
é um rapaz muito do seu educado, este Mais 
Educação mudou mesmo a vida desses meni-
nos”. Interessante observar esta perspectiva 
do alcance que a arte pode proporcionar, 
além da contemplação na formação, apre-
ciação e vivências artísticas, acrescentando 
leveza, conhecimento e perspectivas de vida 
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além do contato com o apreciar e o viver na 
arte.

Considerações finais
Muitos ficaram no processo por conta 

da descriminação de alguns pais em relação 
às matrizes africanas, elementos do nosso 
foco de trabalho e apreciação artística. Mas 
pra estes e pra todos nós, foi determinante 
ter a oportunidade deste contato com as 
apresentações, os alunos escreveram em 
alguns relatos que recebi que eles nunca ha-
viam estado nestes lugares e que agradeciam 
àquelas oportunidades, com a modificação 
do olhar sobre as coisas, um olhar poético, 
um olhar crítico e de consciência sobre o 
papel em ser um ser humano livre, pensante, 
cheios de falhas e virtudes. Compreendendo 
o seu papel na vida e para a vida.

Se eles serão artistas? Só a vida poderá 
dizer. Durante o processo tive este questio-
namento, do papel desta ferramenta, de todo 
este processo. Muito bom ter e ver concre-
tizado os nossos eternos alunos que já estão 
no ensino médio, o quanto este processo 
foi relevante para a vida deles, o que pode 
acrescentar. Ainda recebemos a visita deles, 
sempre dialogando com o que já está de novo 
neste processo.

O mais relevante que posso destacar 
também é a importência na consequência 
de estar aprendente, sempre ampliando as 
novas perspectivas, portanto nosso limiar 
de nosso trabalho agora é desbravar as 
fronteiras da música acreana, de raiz, de 
verdade. Partimos então a este novo desafio, 
à pesquisa dos Baquiris, a música dos Bailes 
dos Seringueiros, expressos nos “enverseios” 
composições do Mestre da cultura popular 
acreana, Seu Antônio Pedro.

Nossa perspectiva atual é ampliar e 
articular com mais iniciativas que estão por 
acontecer na escola, destacando aqui o Grupo 
de Capoeira, que passa agora a compor com 
projeto dentro da Escola, possibilitando as 
perspectivas de ampliação de nosso conteú-
do, utilizando da própria ferramenta e poder 
de articulação já existente.

Partimos para uma perspectiva de 
crescimento e fortalecimento dentro do 
que já alcançamos, pretendendo envolver a 
iniciativa privada que agora está em nosso 
entorno, pois a comunidade está em cres-
cimento. Buscando sempre mediar por nos 

instrumentar como realizadores, artistas e 
professores/artistas sempre.
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Introdução
Atualmente, percebe-se a preocupação, 

tanto por políticas públicas como pelo meio 
acadêmico, com as questões curriculares do 
ensino, visto que este almeja a formação de 
determinado cidadão. O currículo já fora 
compreendido como neutro e descontex-
tualizado da sociedade. No entanto, a partir 
da década de 60 passa a ser questionado e 
entendido dentro das relações de poder que 
subjugam certos grupos afirmando e consti-
tuindo os sujeitos. 

Destaca-se também a diversidade 
cultural na sociedade contemporânea. Essa 
diversidade exige uma escola e consequen-
temente um currículo que valorize os dife-
rentes grupos sociais. No entanto, apesar das 
contribuições das teorizações educacionais 
mais críticas que trazem a compreensão do 
contexto social multicultural, ainda observa-
se no cenário educacional políticas curricu-
lares pautadas em práticas centralizadoras e 
monoculturais.

Este cenário também permeou histori-
camente o currículo de Educação Física. No 
entanto, atualmente surgem novas perspec-
tivas que questionam e trazem reflexões para 
área.

Destaca-se o currículo cultural de 
Educação Física que oferece alternativas 
à demanda da sociedade atual. Essa pers-
pectiva permite uma reflexão a respeito de 
como a cultura corporal é representada pelos 
distintos grupos sociais e constituem deter-
minadas identidades. 

Nessa proposta curricular, a Educação 
Física “é uma arena de disseminação de sen-
tidos, de polissemia, de produção de identi-
dades voltadas para análise, interpretação, 
questionamento e diálogo entre e a partir das 
culturas” (NEIRA, 2011b, p.15).

Estudos Culturais, Multiculturalis-
mo e Educação

A escola é tida como uma instituição 
privilegiada para difundir o que suposta-
mente de melhor se tenha produzido pela 

humanidade, ou seja, a cultura. Essa difusão 
se dá via currículo, normalmente elaborado 
por alguns poucos que detêm o poder de di-
zer o que é ou não relevante. De acordo com 
o entendimento do que é cultura há certas 
expectativas e implicações curriculares bus-
cando ou não transformações educacionais.

A palavra cultura é polissêmica e pas-
sou por várias ressignificações ao longo da 
história. Nas ultimas décadas surgem novas 
disputa em relação aos sentidos e relações 
dadas ao termo, gerando conflitos, muitos 
deles, dentro da própria escola.

Os Estudos Culturais é um dos campos 
teóricos que encaminhou questionamentos 
em relação à visão de cultura em voga, de-
nunciadas por muitos autores como mono-
cultural e com isso, auxiliou nas reflexões de 
diferentes perspectivas educacionais.

No fim da década de 1950, na Ingla-
terra, surgem as primeiras referências aos 
Estudos Culturais, com textos de Richard 
Hoggart, Raymond Williams e Edward Pal-
mer Thompsom. Em 1964, funda-se o Centre 
for Contemporary Cultural Studies (CCCS) 
da Universidade de Birmingham, que gera 
uma série de estudos sobre a influência dos 
meios de comunicação de massa, e o questio-
namento da visão dicotômica entre cultura 
alta e cultura.

Com os Estudos Culturais a cultura não 
é mais compreendida como aquilo de melhor 
que tenha sido pensado e produzido pela 
humanidade, mas é entendida como uma 
produção social (HALL, 2003). Ou seja, traz 
a ideia que a cultura é de todos e produzida 
por todos. As produções humanas são cultu-
rais, independente de classe social.

No início de sua formação, os Estudos 
Culturais não tinha a pretensão de definir ri-
gidamente uma proposta. No entanto, Escos-
teguy (2006) aponta que estes apresentam 
um caráter político, em especial, nas análises 
relativas à política cultural de diversos 
movimentos sociais, além de se basear em 
uma ampla proposta teórica, por entender 
que as disciplinas apresentam limites para 
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compreender os aspectos culturais. 
Os Estudos Culturais britânicos se 

valem inicialmente dos referenciais teóricos 
marxistas e neomarxistas em suas análises. 
A partir da década de 1980, concepções 
pós-estruturalistas começam a influenciar o 
campo, através das contribuições de Jacques 
Derrida, Gilles Deleuze, Jean-François Lyo-
tard, Michel Foucault, entre outros. 

Na década de 1990, novas vertentes de 
análise surgem, as discussões de classe não 
são mais centrais e ganham ênfase as ques-
tões de subjetividade e identidade. Tem-se 
a compreensão que os discursos criam e 
constituem certas identidades e representa-
ções e estão envolvidos por relações de poder 
que tentam determinar quais deles serão 
considerados adequados e verdadeiros. Os 
Estudos Culturais vem justamente indagar a 
intenção de afirmações absolutas e explica-
ções generalizantes de certos grupos.

Para Nelson, Treichler e Grossberg 
(2011), os Estudos Culturais constituem um 
campo de conhecimento interdisciplinar e 
até mesmo antidisciplinar, ou seja, utiliza-se 
de diferentes referenciais para entender o 
seu objeto de estudo. No entanto, isso não 
significa que os Estudos Culturais não pos-
sua rigorosidade, pois, apesar de se utilizar 
de diversos campos teóricos, possibilitando 
uma atuação abrangente, partilha sempre do 
compromisso de examinar as praticas cultu-
rais da ótica das relações de poder.

Os Estudos Culturais se expandiram 
para diversos territórios. Na América Latina, 
destacam-se as análises nos processos de 
redemocratização e lutas sociais contra go-
vernos ditatoriais, a expansão dos meios de 
comunicação, além da globalização das polí-
ticas econômicas neoliberais. Essas análises 
se dão especialmente através dos trabalhos 
de Jesús Martín-Barbero e Néstor Garcia 
Canclini, tidos como expoentes dos Estudos 
Culturais latino-americanos (ESCOSTEGUY, 
2010). 

A cultura está envolvida em um proces-
so de significação, de criar sentidos e signifi-
cados em relação à realidade. Os diferentes 
grupos sociais constroem determinados 
significados para as situações que praticam e 
acessam, no entanto, esse processo não ocor-
re de forma simétrica, cada grupo cultural 
tenta validar e impor as suas construções em 
relação às demais.

A cultura é, portanto, um campo de luta 

e hierarquização entre diferentes grupos 
sociais, tanto em relação aos marcadores de 
classe como também nas relações de gênero, 
etnia, raça. Ela produz sistemas para se esta-
bilizar e para isso exclui aquilo que se difere. 

Neira e Nunes (2011b) exemplificam 
essa situação quando se percebe os esforços 
nas práticas pedagógicas na tentativa de 
padronizar certos conhecimentos, determi-
nadas maneiras de ensinar. 

Nesse sentido, Silva (2011) ressalta as 
contribuições dos Estudos Culturais para 
analisar o currículo como um artefato cultu-
ral e campo de disputa pela hegemonia em 
torno dos significados e da identidade. 

Para Neira e Nunes (2009), os Estudos 
Culturais possibilitaram uma ruptura na 
concepção de conhecimento naturalizado e 
explicações científicas tidas como verdade 
absoluta, alertando que as relações sociais 
produzem diferentes significados em deter-
minado contexto histórico. Os autores ainda 
destacam a relevância dos Estudos Culturais 
como projeto político, por sua não neutrali-
dade: 

Sua proposta constituinte é tomar 
partido dos grupos desprivilegia-
dos nas relações de poder em sua 
luta pela significação. Os Estudos 
Culturais sempre estão do lado 
mais fraco. Suas analises tencio-
nam funcionar como forma de in-
tervenção social. Seu compromisso 
é examinar qualquer pratica cultu-
ral baseando-se em sua constitui-
ção e seu envolvimento com e no 
interior das relações de poder. (p. 
192). 

Sob essa ótica o currículo escolar deve 
incorporar os saberes originados de grupos 
culturais não dominantes, questiona-se a 
inclusão e reconhecimento de alguns saberes 
em relação aos outros, justamente, a visão 
hierárquica existente no pensamento curri-
cular. De acordo com os Estudos Culturais 
não há conhecimentos melhores e muito 
menos a escola tem a função de levar a cul-
tura ideal e certa para a população. (NEIRA e 
NUNES, 2009). 

 Nesta mesma linha de pensamento, 
Torres Santomé (2011) destaca que o cur-
rículo escolar atua como um mecanismo de 
silenciamento dos grupos minoritários, além 
de descrever de forma estereotipada e discri-
minatória vários acontecimentos históricos 
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e culturais. Como contraponto, propõe um 
currículo em que em todas as atividades da 
escola estejam presentes “as culturas silen-
ciadas” (p. 167).

Em busca da transformação social pelo 
currículo, os Estudos Culturais pode possi-
bilitar por meio de “políticas de identidade, 
pela prática de possibilitar ao Outro, ao 
diferente, a oportunidade para construir sua 
própria representação na cultura e divulgá
-la.” (NEIRA e NUNES, 2011b, p.681).

Assim, segue a necessidade de cons-
tantemente analisar a educação para abrir e 
garantir espaço para que os grupos historica-
mente excluídos da escola e do currículo pos-
sam se manifestar e se sentirem realmente 
representados. 

Lopes (2004) destaca que o currículo 
atualmente possui centralidade nas políticas 
educacionais no mundo globalizado. Um 
exemplo desse processo são as diversas mu-
danças nas legislações educacionais. 

No entanto, Lopes e López (2010) res-
saltam que esses documentos curriculares 
são marcados pela ambivalência e resultam 
de um complexo processo de conflitos cul-
turais pelos grupos que atuam na produção 
dessas políticas.

Uma das características da sociedade 
contemporânea é o seu contexto multi-
cultural.   A escola não está fora dessa 
conjuntura. A diversidade cultural presente 
nos bancos escolares tornou-se um dos 
grandes desafios do sistema educacional. 
Várias tensões e questionamentos surgiram 
a iniciativas homogeneizadoras e de padro-
nização dos indivíduos de diferentes grupos 
sociais, perpassando assim a necessidade de 
analisar a escola dentro das questões postas 
pelo multiculturalismo.

Gonçalves e Silva (2003) destacam duas 
características do multiculturalismo, o seu 
aspecto político e o do seu contexto. Sobre 
o aspecto político a noção que o multicultu-
ralismo não nasceu no âmbito educacional, 
surgiu a partir de reivindicações e políticas 
de diferentes enfoques e abrangências. 
Posteriormente é que entrou no campo da 
educação. 

Candau (2010) relata que o surgimento 
do multiculturalismo ocorreu em meio às 
reivindicações sociais de grupos subordina-
dos, destaca-se os envolvidos nas questões 
étnicas, para depois aos poucos ganhar des-
taque na educação e na pesquisa. 

Em relação ao contexto é importante 
entender os sentidos do multiculturalismo 
em determinada conjuntura, suas lutas por 
representação tanto histórica, individual e 
social, como também de política da diferença 
(GONÇALVES e SILVA, 2003).

O multiculturalismo não é um fato 
relacionado apenas a pós-modernidade, mas 
remota as reivindicações no século XIX. As 
questões e problemas multiculturais ganham 
ênfase com o contato entre diferentes agru-
pamentos humanos em sociedades geradas 
pelo colonialismo europeu. Enquanto na 
Europa o “outro” é exposto em espetáculos 
públicos, presos em jaulas, sociedades 
consideradas por eles exóticas, em especial 
negros, nas colônias inicia-se um movimento 
contra a visão eurocêntrica de sociedade 
(GONÇALVES e SILVA, 2003).

A partir da segunda metade do século 
XX as reivindicações multiculturais ganham 
grande destaque. Na década de 1960, nos 
Estados Unidos, a luta de afrodescendentes 
pelos direitos civis geram questionamentos 
sobre a estrutura social e do conhecimento 
e com o apoio de professores e estudantes 
criam-se políticas multiculturais. 

É importante destacar que há diferentes 
vertentes sobre o multiculturalismo. Candau 
(2010) aponta três em específico que servem 
de base para diversas propostas educacio-
nais. 

A primeira denominada assimilacio-
nista reconhece a desigualdade de opor-
tunidades entre os indivíduos e defende 
como alternativa que os grupos excluídos 
se insiram na sociedade e participem da 
cultura hegemônica. No caso da educação 
que tenham acesso ao ensino, porém não se 
questiona as proposições homogeneizadoras 
e monoculturais. 

A segunda perspectiva é conhecida 
como monocultural plural. Com o receio 
de apagar as diferenças reivindica espaços 
específicos para as identidades culturais se 
manifestarem, por meio de organizações 
homogêneas (escolas, clubes), pois assim se 
garante o respeito às diferenças. Percebe-se 
uma visão essencialista de identidade. 

A terceira e ultima é a crítica ou inter-
cultural crítica (MCLAREN, 2000, CANDAU, 
2010). Nessa perspectiva não se pretende 
assimilar e muito menos separar em comuni-
dades especificas para que sejam valorizadas. 
Busca-se o contato e enfrentamento entre as 
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culturas, com o estudo não estereotipado e 
superficial da diversidade cultural, a contes-
tação das formas de dominação do outro. 

Para o multiculturalismo crítico a cultu-
ra é um território de disputa e a diversidade 
deve ser tratada dentro de uma política de 
crítica e compromisso com a justiça social 
(MCLAREN, 2000). Ou seja, atento a “dife-
rença”, para que essa possa ser respeitada 
dentro de suas particularidades. Justiça 
social não como igualdade de oportunidades, 
mas sim o tratamento diferenciado de acordo 
com as especificidades dos grupos culturais, 
entra a noção de equidade. 

Tratar a diversidade cultural na educa-
ção de forma superficial pode trazer sérias 
consequências para os indivíduos. A discus-
são deve ir além da disposição de conteúdos 
e métodos pedagógicos ou a simples expecta-
tiva de respeito às diferenças.

Para dar justamente a noção relação 
entre as culturas, o contato e os embates 
gerados alguns autores preferem utilizar o 
termo interculturalismo ao invés de multi-
culturalismo. (CANEN, 2007)

Como já tratado, a educação está in-
timamente ligada à cultura. É um suporte 
de transmissão e construção da cultura, 
portanto, um espaço privilegiado para ações 
e formações multiculturais.

Educação Física na perspectiva cul-
tural

Para Castelani Filho (1991), a Educação 
Física escolar no Brasil é compreendida 
historicamente como uma disciplina essen-
cialmente prática, sobretudo relacionada às 
práticas esportivas. Bracht e González (2005) 
destacam que o esporte se torna conteúdo 
predominante nas aulas e de tal maneira he-
gemônico que se transformara em sinônimo 
de Educação Física escolar.

Essa concepção, considerada acrítica e 
alinhada ao modo de vida capitalista, con-
tribuiu, segundo Bracht e González (2005), 
para a exclusão dos alunos menos habilido-
sos, de preconceitos relacionados a gênero e 
classe social, além da desvalorização da Edu-
cação Física comparada a outras disciplinas 
escolares. 

Diante dessas questões, em meados da 
década de 1980 se iniciam discussões críti-
cas a respeito da função social da Educação 
Física a partir das contribuições das Ciências 

Humanas e Sociais. 
A motricidade, antes explicitada e anali-

sada de acordo com os preceitos das Ciências 
Biológicas e suas áreas de conhecimento 
correlatas como, por exemplo, a biomecâni-
ca, passa a ser compreendida como uma lin-
guagem, ou seja, expressa a cultura corporal 
criada historicamente pelos grupos sociais. 

A motricidade passa a ser entendida 
dentro do seu contexto, de acordo com o 
momento histórico e social, expressando os 
significados criados e compartilhados entre 
os diversos grupos sociais. (NEIRA e NU-
NES, 2006). A visão da Educação Física de 
acordo com esse pensamento é denominada 
perspectiva cultural. 

Destaca-se, entretanto, que a denomi-
nação de Educação Física cultural possui sig-
nificados distintos, se valendo, por exemplo, 
das contribuições do marxismo, da semiótica, 
antropologia, fenomenologia, entre outros.

Nesse estudo, adota-se a perspectiva 
proposta por Neira e Nunes (2006, 2009, 
2011b) baseada nas teorias pós-críticas da 
educação, em especial os pressupostos dos 
Estudos Culturais e do multiculturalismo crí-
tico. Dessa forma, para os autores, também 
pode ser denominada de Educação Física 
pós-crítica.

A perspectiva cultural de Educação 
Física desconfia das metanarrativas que 
permeiam os discursos da sociedade, ou 
seja, questiona as pretensões que busquem 
explicações generalizantes. Entende que a 
cultura esta envolta por relações de poder 
que validam ou não determinada visão de 
mundo.

Para tanto, contrário à ideia de conhe-
cimentos únicos e verdadeiros, toma como 
base à perspectiva analítica da genealogia 
arqueológica1, recorrendo a diversas fontes 
e narrativas para compreender as “verdades” 
discursivas a respeito das manifestações da 
cultura corporal.

Dentro desta perspectiva os marcadores 
sociais, de classe, etnia e gênero presentes 
nas diversas manifestações da cultura cor-
poral são problematizadas, com o intuito de 
compreender seus discursos e significados 
(NEIRA e NUNES, 2009).

O foco não é o aperfeiçoamento da 
motricidade, estabelecendo padrões e sis-
tematizando níveis de aprendizagem. Na 
perspectiva cultural, o objetivo é possibilitar 
a compreensão dos diversos significados das 
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manifestações da cultura corporal, que se 
expressam através dos jogos, danças, lutas, 
esportes, ginásticas e danças.

Dessa forma, são questionadas as prá-
ticas pedagógicas descaracterizadas dos seus 
significados sociais ou ainda pautadas no 
“recorte” de determinada prática corporal, 
acreditando-se que da execução de cada 
fragmento acarretará na compreensão da 
complexidade da prática estudada.

A perspectiva cultural está atenta às 
representações e discursos que envolvem 
os grupos sociais e que, por fim, os consti-
tuem. O currículo cultural preocupa-se com 
o tratamento não preconceituoso e mais 
democrático das identidades culturais. 
Baseia-se na constante reflexão de como a 
diferença é produzida na sociedade por meio 
das relações de poder. Numa sociedade mul-
ticultural, não faz sentido um currículo que 
privilegia determinada identidade e exclui as 
demais (NEIRA, 2011b).

No entanto, Neira e Nunes (2009) 
alertam para a estratégia discursiva con-
temporânea de convivência entre diferentes 
identidades; trata-se da “tolerância”. Para os 
autores, essa concepção camufla uma ideia 
de superioridade. “Quem tolera é a norma, 
identidade. Resta ao Outro, o diferente, os 
agradecimentos pela possibilidade de ser 
tolerado” (p. 183).

A Educação Física cultural questiona a 
inclusão de determinadas práticas corporais 
no currículo, como as de origem euroameri-
canas, consideradas hegemônicas e, a exclu-
são de outras, como as de origem indígenas 
e africanas, tendo em vista que uma parcela 
significativa da população brasileira é consti-
tuída por esses grupos.

A exclusão no currículo escolar das 
práticas corporais originárias dos grupos 
minoritários contribuem para que essas pes-
soas sintam-se inferiorizadas e até mesmo 
envergonhadas em relação à própria cultura. 

Portanto, com base nos Estudos Cultu-
rais, não existem no currículo de Educação 
Física praticas corporais superiores ou 
inferiores (NEIRA, 2011b). Todas são dignas 
e devem estar presentes no currículo, reivin-
dicação que está de acordo com o contexto 
multicultural presente na escola.

O que se propõe, no entanto, não é uma 
troca das práticas consideradas hegemôni-
cas por outras consideradas subordinadas, 
mas que essas, historicamente alijadas 

do currículo, também estejam presentes 
tenham espaço para serem representadas e 
compreendidas dentro das forças históricas 
que as construíram de determinada maneira, 
ou seja, uma prática pedagógica pautada na 
descolonização curricular.

Um currículo descolonizado traz à tona 
não só o conhecimento das construções dos 
diferentes grupos, mas reflete também a 
respeito de suas histórias, suas condições 
de opressão, resistência, superação, favore-
cendo uma prática baseada na convivência e 
diálogo entre culturas.

Mediante a especificação da na-
tureza dos saberes e significados 
excluídos, o currículo cultural 
prepara os indivíduos para a luta 
estratégica entre o conhecimen-
to subordinado e o conhecimento 
dominante. Esse é o princípio que 
rege uma pedagogia da política e 
uma política da pedagogia. Se a 
insurreição dos conhecimentos su-
bordinados já existe entre os opri-
midos, não cabe aos intelectuais da 
cultura dominante teorizarem so-
bre tais saberes visando convertê
-los em existência curricular. Não 
é o professor de Educação Física 
quem deve descrever e relatar as 
práticas corporais dos subordina-
dos, atribuindo-lhes, conforme lhe 
pareça, os significados para que os 
alunos os assimilem. O currículo 
cultural cria espaços e constrói as 
condições para que as vozes e as 
gestualidades subjugadas possam 
ser reconhecidas pelos estudantes 
(NEIRA, 2011a, p. 203).

O currículo cultural traz para dentro da 
escola o patrimônio corporal cultural dos alu-
nos e ao ser tematizada nas aulas possibilita 
problematizações e reflexões sobre os mais 
diversos aspectos que as envolvem. Busca-
se ampliar e aprofundar os conhecimentos 
sobre as práticas corporais e superar analises 
e discursos superficiais e preconceituosos em 
relação as construções dos diferentes grupos 
sociais (NEIRA e NUNES, 2006)

Considerações
O currículo cultural de Educação Física 

rompe com a ideia de componente curricular 
essencialmente prático e acrítico. Nessa 
perspectiva, com base nas teorizações pós-
críticas, em especial, os Estudos Culturais e o 
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multiculturalismo crítico, a Educação Física 
está alinhada a função social da escola no que 
diz respeito à formação de cidadãos críticos.

Dessa forma, a mera experimentação de 
práticas corporais, sobretudo as hegemôni-
cas, é substituída por uma reflexão a respeito 
do contexto social que permeia determinada 
prática corporal.

O currículo cultural se posiciona a favor 
dos mais fracos, privilegia o ponto de vista 
dos oprimidos com o intuito de desestabi-
lizar o discurso hegemônico sobre as mani-
festações da cultura corporal. É contrário a 
padronização da diversidade social, fruto das 
políticas neoliberais (NEIRA, 2011b). 

Portanto, a perspectiva cultural da 
Educação Física desestabiliza as concepções 
da área e possibilita por meio do diálogo, da 
problematização e valorização da diversidade 
cultural presentes nas aulas almejar e lutar 
por uma escola mais democrática.

Notas
 1 Neira (2011b) recorre à genealogia arqueológi-
ca para as investigações e análises relativas ao “conjun-
to de verdades que validam ou negam as manifestações 
culturais” (p. 96). A genealogia é um método de análise 
desenvolvido por Nietzche e, posteriormente, utilizado 
por Foucault com objetivo de analisar a origem e evo-
lução de determinados conceitos. A arqueologia é um 
método investigativo desenvolvido por Foucault com 
o objetivo de compreender como se deu o conjunto de 
verdades discursivas produzidas em determinado mo-
mento histórico.
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Ataíde, aquele que “se serve do outro”: narrativas que com-
põem o imaginário homoerótico de Bacuriteua (PA) 

Camilla da Silva Souza 
Universidade Federal do Pará

Introdução
As culturas, sempre no plural, estão em 

movimentos constantes, no qual, os grupos 
estão em processo ininterrupto de interação, 
de modo a criar, produzir representações 
simbólicas acerca de sua realidade, cons-
truindo novas ‘artes’, “maneiras de fazer” 
(CERTEAU, 1994). Nesse sentido, investigar 
como se dão tais processos de subjetivação é 
verificar a diversidade de linguagens e sabe-
res dos grupos humanos. Trazendo essa re-
flexão para um contexto amazônico, no qual, 
o homem e a natureza estão numa espécie de 
simbiose (interligados) é compreender que a 
dicotomia cultura versus natureza deve ser 
problematizada. Desse modo, a análise do 
presente artigo concentra-se em Bacuriteua, 
comunidade da região bragantina do estado 
do Pará. 

A Vila de Bacuriteua constitui-se hetero-
geneamente de uma população de pescadores 
e coletores de caranguejos, vale frisar, que 
no próprio lugar há certa divisão territorial 
definida pelos próprios moradores, onde os 
coletores de caranguejos situam-se predomi-
nantemente na “Pontinha do Bacuriteua”, ou 
seja, próximo à beira do Rio Caeté, enquanto 
que os pescadores estão no “centro da vila” 
perto da estrada (rodovia PA-458 que corta 
a comunidade na direção da praia de Ajuru-
teua), como pode ser observado no mapa da 
figura 1.

Localizada aproximadamente a 9 km 
findada a área urbana da cidade de Bragança/
PA, à margem esquerda do Rio Caeté, trata-
se de uma das comunidades mais populosas 
do município citado. O local é propício para 
a pesquisa tendo em vista a menor distância 
para a realização do trabalho de campo, 
assim como, o fato de ser um “entre-lugar” 
que está ao mesmo tempo perto do “urbano” 
e do “rural”, mais precisamente das águas e 
de todo o imaginário mítico que a permeia. 
Um dos motivos iniciais da pesquisa foi 
perceber no discurso de alguns pescadores, 
o distanciamento ao dizer “aqui não tem 
gay”. E observar, na cadeia de complexida-
des, como o mito do Ataíde personifica um 

elemento que camufla práticas consideradas 
tabu na vila. Ataíde, de acordo com relatos, 
é um ser que possui um grande órgão sexual 
masculino que ataca homens que estão 
sozinhos no mangue, no mato, perto de em-
barcações na água. Mas, o mote propulsor 
da pesquisa concentra-se nas desigualdades 
sofridas pelos homoeróticos masculinos, 
como o fato de ter dificuldades nas relações 
de trabalho, resultando, por vezes, em casos 
de prostituição; agressões físicas e verbais; e 
preconceitos diversos. Uma demanda social 
que se apresentou de forma escancarada.

As narrativas que serão analisadas 
ao longo do texto são especificamente dos 
coletores de caranguejo já que o mito em 
questão está diretamente ligado ao espaço 
do manguezal, lugar onde se realiza a coleta 
de caranguejo. Dessa forma, verificar como 
o imaginário mítico é pautado pelas relações 
homoeróticas, e como se configura a partir 
disso o trabalho na coleta de caranguejo 
e a vida social de Bacuriteua (PA) é trazer 
o gênero enquanto chave de análise para 
possibilitar uma leitura dessas interações. 
Evidencia-se que este trabalho perde de vista 
a “reafirmação do mito da comunidade”, 
isolada, aquém das relações com o mundo 
globalizado, essa pesquisa parte do local 
(Bacuriteua) sempre em relação com o glo-
bal, ou seja, mostrar como se dão as tensões, 
as articulações, os movimentos dentro da 
comunidade implicam em compreender 
práticas desses grupos em outros lugares, 
ratificando que o intuito não é generalizar e/
ou universalizar, mas, possibilitar a constru-
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ção de reflexões acerca das especificidades 
de cada cultura,  e que pesquisas como essa 
possam estabelecer elementos para a criação 
de políticas públicas que garantam direitos 
de acordo com as necessidades dos sujeitos 
em questão.

Um dos conceitos chave que permeiam 
o trabalho é a concepção de imaginário na 
perspectiva de Gilbert Durand (2010), sendo 
que um dos elementos desse conjunto de 
imagens produzidos pelo homem é o mito, 
logo, a abordagem de Mircea Eliade (1992) 
e para a análise das narrativas, de como a 
memória opera traz-se Paul Ricoeur (2007), 
imbuído na concepção de que o trabalho 
com narrativas orais trata-se de “uma his-
tória construída em torno de pessoas (...). 
Ela lança a vida para dentro da própria 
história e isso alarga seu campo de ação” 
(THOMPSON, 1992, p.44). Nesse sentido, 
a “nova forma de se fazer a história”, mais 
ampla frente ao pensamento pós-moderno, 
concebe que o pesquisador enquanto sujeito 
da pós-modernidade não abarca a totalida-
de, mas, apresenta uma possibilidade de 
leitura, uma representação social. As narra-
tivas orais apontam para as imagens que são 
construídas pelos sujeitos a fim de criar uma 
representação de práticas que não devem ser 
ditas, expostas. Assim, a perspectiva de Gas-
ton Bachelard (1989) corrobora para a ideia 
de que a imaginação resulta de práticas da 
realidade, do mundo concreto, logo, parte-se 
do pressuposto de que o mito configura um 
simulacro de lógicas sociais, de modo que, 
o Ataíde personifica práticas homoeróticas, 
entretanto, estas não podem ser desveladas. 
É esse processo inventivo dos sujeitos que 
será esmiuçado no presente artigo. 

Meu lugar de enunciação e as ten-
sões em campo 

O campo de estudo da sexualidade e 
do gênero sempre requer do pesquisador 
melindres no trato com as discussões, não 
que os outros campos de saber das humani-
dades não mereçam o mesmo trato, mas, a 
dificuldade e o cuidado maior concentram-se 
na própria pesquisa de campo. Muitos traba-
lhos¹ discutem as adversidades insurgentes, 
e aqui não será diferente. Para iniciarmos as 
questões da pesquisa de campo é importante, 
preliminarmente, explicitar a utilização do 
termo homoerótico no contexto da pesqui-

sa. Esse termo foi trazido pelos sociólogos 
e antropólogos que perceberam algumas 
confusões em torno da palavra homossexual. 
Homossexualidade faz referência ao rela-
cionamento sexual entre pessoas do mesmo 
sexo, e vem sendo utilizada nos estudos 
perdendo de vista o contexto histórico, os 
valores da época, como se a mesma relação 
que acontecia na Grécia Antiga ocorresse nos 
dias de hoje, sem mudanças. Ao contrário: 

Homoerotismo, que através das 
raízes de duas palavras gregas 
pode ser traduzida por “sexo (ou 
amor) entre iguais”, elaborado 
para pensar muito mais às ações e 
posturas a definir categorias apri-
sionantes dos sujeitos de socieda-
des que não viam diferenças num 
relacionamento entre o mesmo 
gênero ou entre diferentes gêneros 
(SOARES, 2008, p. 14). 

Um dos autores brasileiros que estuda 
o homoerotismo masculino é o psicanalista 
Jurandir Freire Costa (1992) e ao longo de 
seu estudo explica as razões que o levaram a 
adotar o termo homoerotismo, um dos quais, 
a carga de preconceito de “ordem histórica”: 
“A palavra ‘homossexual’ está excessivamen-
te comprometida com o contexto médico-le-
gal, psiquiátrico, sexológico e higienista de 
onde surgiu.” (COSTA, 1990, p. 23). Desse 
modo, afasta-se do termo homossexual e 
apropria-se do vocábulo homoerotismo 
visando demonstrar os valores envolvidos 
nas relações afetivo-sexuais entre pessoas do 
mesmo sexo na comunidade de Bacuriteua.

A pesquisa de natureza etnográfica, em 
que a observação participante, a entrevista 
intensiva e a interação constante entre o 
pesquisador e o objeto pesquisado se fazem 
necessários, o convívio com as pessoas na 
comunidade é imprescindível. Para tanto, o 
primeiro contato deu-se a partir de um tra-
balho de outro enfoque realizado por outros 
pesquisadores na mesma vila. Seguidamente, 
fui conhecer melhor a vila e deparei-me com 
Dona Inezila² que me indicou as pessoas com 
quais tinha interesse em conhecer, frisando 
que, para ela contei quais eram meus sujeitos 
de pesquisa. E foi a partir dessa convivência 
que pude observar, primeiramente, as conse-
quências de minha presença, já que sempre 
vou ser a estrangeira de Georg Simmel 
(1983), no sentido em que não nasci e nem 
moro no local. Seguidamente, as tensões 
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entre os moradores que descreverei. Mas, 
um dos grandes problemas referente às re-
lações de gênero e da própria constituição da 
pesquisa é: como eu (mulher, universitária) 
entrevisto, convivo com homens (coletores 
de caranguejo, pescadores, resistentes ao as-
sunto), em situações, por exemplo, onde há 
lugares em que mulheres não adentram sob 
certas circunstâncias, como o mangue? Nas 
entrevistas exploratórias sobre o Ataíde, pri-
meiramente os discursos referenciavam que 
o ser “mítico” atacava apenas as mulheres 
(em teoria), mas, no progredir das relações 
de confiança quando pedia que narrassem os 
ataques, os relatos concentravam-se apenas 
na presença de homens (atacados). Dito 
isto, é evidente que não conseguirei atingir a 
totalidade dos dados, e não representa meu 
interesse, mas, alguns dados não podem ser 
apreendidos por conta das diferenças de 
gênero nas relações com os moradores da 
comunidade. 

Em relação à minha presença, parece-
me que perturbava a ordem. Nos momentos, 
por exemplo, em que os homens estavam to-
dos juntos, conversando, na “casa de forno” 
onde fazem farinha. Quando chegava perto 
( nos primeiros contatos) as brincadeiras 
paravam e nas primeiras conversas eram 
sempre envoltas de certa desconfiança e no 
que diz respeito às relações homoeróticas na 
comunidade há um silenciamento. Outro as-
pecto interessante na mobilidade dentro da 
comunidade refere-se à casa onde eu estava, 
caso estivesse na casa de um homoerótico 
assumido todos olhavam-me com curiosi-
dade e suspeita, sendo mal vista por alguns 
moradores. Uma estratégia para que isso não 
se repetisse foi a própria distância entre a 
Pontinha e o centro da vila, pois conversava 
com os coletores na Pontinha pela parte da 
manhã e à noite com os homoeróticos assu-
midos na vila. Ressaltando que na Pontinha, 
há precisamente dois homoeróticos assumi-
dos e um destes é o filho de um caranguejeiro, 
no qual, eu conversava apenas à noite na vila.

É notório que a comunidade se reserva 
ao direito de não falar dos homoeróticos e, 
mesmo aqueles que se propuseram a dizer 
seus pontos de vista, ainda pouco detalham, 
pois é difícil falar. Observei isto quando o 
pai de um homoerótico assumido falou-me 
de seu filho, na conversa, as pausas sucede-
ram-se uma após a outra, o que demonstra o 
sentimento de constrangimento e sofrimento 

percebido por mim e confirmado por ele. A 
tensão não está presente apenas nos dias de 
hoje, mas, quando Dona Raimunda que já foi 
parteira, contou-me que há uns vinte anos 
atrás um pajé e/ou rezador chamada Odete, 
era um homem que se vestia de mulher e 
foi morto não se sabe o porquê. Quer dizer, 
reflete-se a atmosfera de negação da prática 
homoerótica, no entanto, é nessa negação 
que se encontra certa contradição, já que 
o Ataíde reafirma a presença das relações 
homoeróticas

Memória: o “dito” e o “não dito” 
nas narrativas

No tópico introdutório fez-se referência 
à negação da separação cultura e natureza, 
observando que o homem ligado à natureza 
produz suas subjetividades, intrínsecas ao 
seu espaço de vivência. Assim, os tiradores 
de caranguejo demonstram em suas narra-
tivas, a imagem mítica do Ataíde, sempre 
acionado no seu cotidiano, no trabalho, nas 
suas experiências em sociedade. E é o traba-
lho a partir da memória coletiva que nos põe 
frente a essas reflexões.

A memória é operada através do ato de 
narrar, logo, não se pode deixar de considerar 
que o narrador constrói seu discurso tendo 
em vista um interlocutor, sendo que, sua 
subjetividade dialoga com as subjetividades 
daqueles que estão próximos a ele, e também 
em relação a outros grupos sociais, num pro-
cesso intersubjetivo. Dessa forma, o sujeito 
traça sua rede de intencionalidades, por isso, 
é necessário compreender que a construção 
de sentido da memória está relacionada 
com o coletivo. No âmbito dessa discussão é 
imprescindível citarmos o sociólogo Maurice 
Halbwachs (2006), o primeiro a delimitar a 
memória como um objeto de estudo específi-
co. De influência durkheimiana (fato social), 
Halbwachs em suas elucidações sublinhava a 
memória enquanto coisa concreta, estrutura-
da em hierarquias, e vinculada ao social. Para 
ele, nossas memórias ligam-se à memória de 
um grupo, desde a família até uma nação. 
Neste caso, pensaremos a comunidade de 
Bacuriteua, a memória desse grupo social, 
os componentes que relacionam o cotidiano, 
as experiências e as lembranças partilhadas 
pelos seus membros que vão ao encontro das 
relações de gênero, portanto, trataremos de 
uma memória coletiva que nas palavras do 
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sociólogo: “(...) se pode falar de memória co-
letiva quando evocamos um fato que tivesse 
um lugar na vida de nosso grupo e que vía-
mos, que vemos ainda agora no momento em 
que o recordamos, do ponto de vista desse 
grupo” (HALBWACHS, 2006, p. 41). 

Comecemos, então, a “escutar” as vozes 
de nossos três narradores, para em seguida, 
observarmos como a memória opera nas 
narrativas, os ditos/não-ditos e quais as ima-
gens relacionadas às práticas homoeróticas.

Os recortes escolhidos formam um 
cruzamento geracional, ou seja, os três 
narradores são de gerações diferentes. A pri-
meira narrativa é do Senhor Benedito ou Tio 
Paquinha (como o chamam na comunidade), 
com 83 anos de idade, começou a tirar ca-
ranguejo desde os 10 anos de idade, também 
trabalhou na pesca, mas, atualmente não 
trabalha, visto suas condições de saúde. Ele 
e sua esposa, Dona Raimunda (84 anos), são 
os mais antigos da Pontinha do Bacuriteua. 
Observemos a seguir:

É, eu tinha né [medo], mas era o 
jeito eu (risos). Eu tinha medo é 
que no mangal aparece tanto, tan-
ta, tanta movimento. Eles dizem 
que aparecem um tal de Ataíde 
(risos) que eu nunca vi e nem de-
sejo (risos). É um bicho né, é um 
bicho. Eu me lembrava, mas eu 
lembrava também de Deus e os 
seus gemidos (risos), mas, graças 
a Deus nunca vi nada. (...) Era os 
antigo, os velhos, meus avô. Esses 
antigo daqui diziam que no mar, 
no mangal tem esse bicho, Ataíde, 
tal de Ataíde (risos) né... Invisível, 
o bicho se transforma em qualquer 
coisa né, às vezes se tem, olha seu 
coisa, seu marido. Quando ele vê, 
ele se transforma no seu marido, 
é. Ali no Caratateua tinha um cara 
que era filho de Ataíde e o pessoal 
diziam né. Eu digo porque eles di-
ziam (...) porque o pai dele traba-
lhava na praia, então ele saia pro 
curral e o cara vinha e se transfor-
mava no marido dela e vinha.
(...) ele é um homem, um homão 
grande, Deus o livre, ele é gran-
dão, um pretão. (...) Então ele é 
um casal, ai eu tenho muito medo, 
mas, como conto a história era o 
jeito né. Não tinha companheiro 
pra ir, mas Deus me livrava. Uma 
hora dessa, sete horas, eu tava no 
mangal... Aí secava na cabeceira 

do garapé, só saía quando a maré 
dava, dava lá pras duas horas, 
três horas da tarde é que eu saía de 
lá. É, ele ataca quarquer na, na... 
Ela tando sozinho, hum, quem tá 
sozinho ele vem mesmo aí e mata 
o cara mermo. É, ele grita. Muita 
gente ainda não viu e nem quer 
ver porque quando eles tavam ti-
rando [caranguejo], eles cansa-
ram de ver grito do, sendo... Den-
tro do mangal aquele grito muito 
feio. (...) Ele judia dos homem. Ele 
invade mesmo! É, invade, agride 
mermo e mata mermo. Bicho pre-
tão medonho. (...) É só no mangal, 
é porque é invisível, a gente não vê. 
É só no mangue, nessas, tem muita 
ilha dentro dos mangal né.

Alguns termos sublinhados nos demons-
tram algumas representações acionadas pela 
memória individual e coletiva, em um pro-
cesso dialógico entre as intersubjetividades, 
pois a construção de sentido da memória 
está relacionada com o coletivo. Acerca do 
desenvolvimento e transmissão da memória, 
José Guilherme Fernandes afirma que:

(...) a memória só tem razão de ser 
por seu caráter de transmissão, 
ou seja, ela se constitui individual-
mente, a partir das experiências do 
sujeito retidas em suas funções psí-
quicas, mas adquire uma dimen-
são social por se tratar de ato inte-
rativo da cultura: eu narro sempre 
a outrem e, particularmente, em 
sua modalidade oral a transmis-
são requer obrigatoriamente um 
interlocutor, ou narratário, isto é, 
há necessidade de um ouvinte, pois 
não falo para um vazio. Por isso a 
memória assume caráter de tradi-
ção, aprendizagem e poder. (FER-
NANDES, 2011, p. 39)

Observando esse caráter da memória 
apontado pelo autor, no primeiro parágra-
fo, Seu Paquinha fala que a narrativa do 
Ataíde foi passada pelos avôs, uma tradição 
transmitida por aqueles que trabalhavam no 
mangue, uma forma de aprendizagem que 
interfere diretamente na sociabilidade, de 
como se adentrava o mangue (sozinho ou 
em companhia). Um elemento que se repete 
nas narrativas, como se poderá perceber 
nas próximas é o enunciado: “eu nunca vi e 
nem desejo”. O advérbio de negação ‘nunca’ 
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já nos aponta para a reflexão de que ver o 
Ataíde não é bom, pois, se pressupõe logo 
que, se alguém encontra com o Ataíde, algo 
ele faz à pessoa. E isso diz respeito à ima-
gem homoerótica, já que, na relação sexual 
homoerótica têm-se a junção de pessoas do 
mesmo sexo. Seguidamente, verifica-se que 
quando se pede para contar uma história 
de alguém que tenha visto o Ataíde, o per-
sonagem principal é sempre o outro e não o 
narrador, assim como, o narrador na maioria 
das vezes está fora da narrativa (extradiegé-
tico), e não se compromete “eu digo porque 
eles diziam”. A memória de Seu Paquinha 
nos traz uma versão diferente do Ataíde, 
no qual, ele se encontrava com uma mulher 
metamorfoseado em seu marido, e com esta 
teve um filho. Quer dizer, sugere-se uma 
situação de adultério, mas, no segundo pa-
rágrafo são descritas as características físicas 
do Ataíde (homem, preto e grande), assim, 
há uma associação de virilidade masculina 
ao homem negro, no qual, o falo exerce uma 
imagem subjetiva de poder em decorrência 
do tamanho. Seu Paquinha mediu as palavras 
por conta de minha presença e gênero, pois, 
como falar para uma mulher que o Ataíde 
possui um pênis de grande tamanho? Tanto 
que, ele não cita essa característica que é um 
dos elementos indissociáveis à imagem do 
Ataíde, contudo, no terceiro parágrafo ele 
indica nos termos “invade”, “agride” as ações 
do mito.

A segunda narrativa é do Seu João 
Paca, e como o nome já remete, é filho do 
Seu Benedito (Paquinha) e Dona Raimunda, 
tem 55 anos de idade, começou a tirar caran-
guejo com aproximadamente 10-11 anos de 
idade, profissão que aprendeu com o pai. E 
da mesma forma, não trabalha por falta de 
condições de saúde. Em relação às questões 
físicas que a coleta de caranguejo demanda 
de seus executores, será abordada a passant 
na terceira narrativa. Dentre as várias narra-
tivas que Seu João Paca conta, escolheu-se a 
história do Ataíde que ele ouviu na época que 
estava pescando. “Escutemos”:

(...) Eu já vi, eu já vi. Já vi não, 
eu já escutei. (...) Eu tenho tio que 
mora ali, que ainda conta essa his-
tória. Um que anda de cadeira de 
roda ali. Nós tava pescando pra 
Bossa Nova: tinha bem na boca 
do furo que vara pro Quatipuru, 
praia, tinha um rancho lá. Aí tinha 

só um velhinho lá, nós encostemo 
lá de maré grande, conversando 
lá, o velhinho tava dizendo que lá 
nesse rancho uma vez encostou uns 
caiqueiro sabe! Era bem uns cinco, 
então, todo dia ficava um ranchei-
ro lá que eles deixavam o peixe 
salgado lá no rancho. Toda noite 
ficava um lá e o resto ia pescar, 
quando vinha cuidava do peixe. 
Quando foi uma noite, diz que ficou 
um quando eles saíram. Quando 
foi umas oito horas da noite diz no 
luar grande, ele disse que lá vinha 
uma mulher lá pro pancada né... 
Na proa veio, subiu, falou com ele, 
diz que mulherão! Diz que muito 
bonita a mulher, ixi! E ele ficou já... 
Diz que ele nem cismava mais, nem 
cismava nada. Diz que era branca, 
diz que era bem loira a muleca, 
mulherão mesmo! E ele pensava 
que era mulher daí da Bossa Nova, 
que a Bossa Nova ficava mais aí 
em baixo né, do furo. Ela veio pe-
dir uma bóia pra ele. Ele disse: 
pois não, pode tirar aí. O monte de 
peixe que tava lá! Não, tire aí pra 
mim! Pegou, enfiou o peixe numa 
cambada bacana, deu pra ela, 
desceu. Diz que quando ela des-
ceu, na escada no rancho, diz que 
o rancho balançava, mas ele não 
cismou nada. Quando foi noutra 
noite, ele ficou de novo, foi quando 
ela bateu no mesmo horário. Pedia 
a bóia e também num escassiava 
pra ele. Vai esperar desse que tem 
um coração bom também né?! Aí 
veio, deu do peixe de novo. Quan-
do os pessoal chegaram ele contou. 
Sempre no meio da turma tem um 
gaiato (risos) né... Ele contou. Ra-
paz o que tu fez com ela? Só dei o 
peixe pra ela. Mas rapaz tu é mole 
pra mulher! Pois hoje quem vai 
ficar aqui agora é eu! O Arrai da 
pescaria disse: rapaz tu não sabe o 
que é. Que nada rapaz! Se ela vim 
aqui, comigo tudo é duro! Tá bom, 
então fica. Ele não queria deixar 
ele. Ficou. Ele sentou lá no rancho, 
acendeu um cigarro, olhando né, 
com interesse já na mulher. Incuí-
do pra ela vim. Quando foi no ho-
rário certo mesmo ela bateu lá. Aí 
diz que já veio mais bonita já ela. 
Pra ver né... O bicho já sabe! En-
vesseja uma coisa. Diz que muito 
bonita a mulher. Chegou, conver-
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saram, conversaram. Aí tocou no 
assunto com ela, aí ela disse que: 
ia deixar o peixe lá e volto. Ele dis-
se: tá bom! E ficou muito alegre. Aí 
ela desceu e foi embora, demorou. 
Aí lá vem ela com um meninozi-
nho assim, pretinho. Vinha com 
um meninozinho quando acaba 
era o chefão! Só que ele se trans-
formou numa criança. Chegou no 
rancho e olhou e disse olha aqui 
ele. O cara, quando ele olhou pra 
cima, custou de vê o monstro de 
homem. Aí entraram. Ele entrou 
dentro do rancho, aí foram vadiar 
no teçado, mas num aguentou não. 
Pegaram ele! Esse bicho pegou ele 
e saiu. O pessoal chegaram. Só 
rancho esbandalhado em cima e, 
por onde ele ia, ia arrebentando a 
raiz e ia levando com tudo! Aí ele 
correu no furo novo, o pessoal vie-
ram pra mais de quarenta macho 
atrás dele. Num acharam. Quando 
foi no outro dia eles foram, deram 
desde de manhã, quando foi meio-
dia acharam ele. Já tava morto, 
esbandalhado, já tava morto já! 
Invadiu ele, esbandalhou tudinho, 
quebrou! Esse rancho esbandalha-
ram de lá pra ninguém ficar mais 
lá. Mas o que faz isso é a duvidação 
né... Por isso que digo: todos lugar 
tem seu dono! O Ataíde, a curupira 
são dono do mangal. (...) Esse ne-
gócio desse bicho, ele se transfor-
ma na pessoa e vai saindo no man-
gal pra vê se a pessoa vai atrás. É, 
de qualquer pessoa ele se transfor-
ma, pra enganar.

Seu João Paca conta a versão do Ataíde, 
no qual, ele está acompanhado de uma mu-
lher. Contrariamente às características do 
Ataíde, ela é “loira” e “branca”, isto é, indica 
qual o ideal do que seja uma mulher “bonita” 
para eles, voltada para um tipo físico de ma-
triz européia. Note-se no início da narrativa 
a hesitação dele ao assumir que já viu, ou 
melhor, “escutou” de alguém sobre o Ataíde, 
novamente, a perspectiva de distanciamento 
daquilo que não é bem visto no seu grupo so-
cial. A transmissão oral da história deu-se no 
momento de descanso na pescaria, mais uma 
vez a tradição ligada à uma forma de aprendi-
zado. Aqui, o Ataíde estava metamorfoseado 
em criança para ludibriar o pescador, a mu-
lher que acompanha o Ataíde configura um 

elemento incitador que atrai os homens para 
servi-los ao Ataíde. Dito isto, observa-se na 
narrativa quando o Seu João Paca chama a 
atenção para o pescador que deu o peixe para 
a mulher, referindo sentimentos “coração 
bom”, e que por não assediar a mulher foi 
julgado pelos companheiros “mas rapaz tu é 
mole”, apontando para o fato de que o ho-
mem deve insinuar desejo por uma mulher, 
caso não o faça, é visto como sinal de fra-
queza masculina. Enquanto que, o segundo 
disse “comigo tudo é duro”, o adjetivo reitera 
termos da imagem masculina de virilidade. 
Nesta situação, o mais “macho” não tem 
um bom final, já que, foi pego pelo Ataíde. 
Seu João Paca emprega, então, os vocábulos 
“invadiu”, “esbandalhou”, “quebrou” para 
sugerir que o pescador havia sido estuprado 
pelo Ataíde e, ainda, releva o porquê do mal 
feito “isso é a duvidação”. Deste modo, com-
preende-se que o mito é algo que deve ser 
respeitado e aqueles que trabalham no man-
guezal, território do Ataíde, como ele próprio 
refere como “dono do mangal” devem seguir 
os ensinamentos trazidos pelas narrativas 
orais. O Ataíde é a representação daquilo 
que os homens da comunidade repugnam: as 
relações homoeróticas. E, se eles não seguem 
o que foi passado pelos antigos ocorre o que 
Vladimir Propp (1984) denomina de dano ou 
prejuízo, neste caso, o aparecimento e ataque 
do Ataíde. Pois a narrativa representa um 
modelo social podendo negar esse modelo ou 
ratificá-lo.

Por fim, a última narrativa oral é de 
Adailton conhecido como Amarelo, com 25 
anos de idade é tirador de caranguejo. É o 
único de nossos narradores que atualmente 
realiza a coleta de caranguejo como forma 
de sustento da família. Adailton começa 
sua narrativa esboçando as dificuldades do 
trabalho:

É um serviço pesado! É muito pe-
sado! Só trabalha ali atolado , ali 
todo tempo. (...) a gente sofre mui-
ta dor de coluna nesse serviço, de 
muito peso que a gente carrega 
(...). Rapaz... Eu, eu que num fumo, 
eu passo por muita dificuldade no 
mangue olha! Porque tem muito 
inseto no mangue! Hum, cara eu 
trabalho muito aperreado!
(...) o Ataíde (risos) diz que é um, 
um bicho que tem dentro do man-
gue que eu nunca vi nem desejo. A 
senhora não ouviu a história do 
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Ataíde não? Ali em Bragança fize-
ram até um carnaval, saiu até um 
garotão lá, foi vestido de Ataíde 
(risos). Diz que ele é um negão. Ele 
agarra as pessoas, diz que dentro 
do mangue. E faz o que não deve 
entendeu? Estrupa, diz que os... 
Aconteceu isso aí, aqui não né?! 
Né nem bom acontecer. Aconteceu 
distante daqui já isso. A gente, só 
histórias que a gente vê contado 
aí. Esse bicho né... Só que a gente 
trabalha meio cismado lá dentro 
do mangue porque é deserto ali 
né. A gente não vê nada ali, vê só 
uns pássaros mesmo e o guaxini e 
o macaco também a gente sempre 
vê. (...) Eu já corri já (risos) den-
tro do mangue. Estava tirando ca-
ranguejo eu e meu primo na beira 
dum, duma pancada. Foi assim, 
foi umas quatro horas da tarde. 
Nós tava lá tirando de boa né. Nós 
fomos dá a última caminhada. A 
gente tava tirando lá de cabeça 
baixa, lá tirando aí, de repente-
mente a gente vemo aquele baru-
lho, um barulho esquisito, como se 
fosse uma pessoa que tivesse mor-
rendo, gemendo, desesperada ali, 
como se tivesse morrendo mesmo. 
Aí eu gritei pro meu primo: é seu 
primo, ah é o bicho! Nós se atrepe-
mo porque a raiz do mangue é alta 
né? Se atrepemo em cima das raí-
zes assim, fiquemo olhando assim 
pra frente, pra onde tava gemen-
do. Só que tava gemendo atrás de 
uns mangue baixinho assim que 
tinha né... Tava gemendo lá no 
meio daqueles mangue baixinho, 
tava remexendo aqueles mangue 
lá assim e  aquele bicho gemendo, 
gemendo, gemendo. Eu disse: é seu 
primo lá vem o bicho! E eu todo 
tempo olhando pra lá né, quando 
eu olhei pro meu parceiro, o meu 
parceiro já ia correndo. Rapaz e eu 
também olha (estala os dedos in-
dicando rapidez). Foi. Nós saímos 
correndo, pulando em cima das 
raízes igual macaco. Foi. Corren-
do mesmo feio. Aí (risos) nós não 
vimos nada, só vimos esse baru-
lho só, é gemendo e aqueles pé de 
mangue assim dessa altura assim 
(mostra o tamanho) mexendo as-
sim. E o macaco por cima doidi-
nho gritando aí. (...) É diz que ele 
é negão ele. O pênis dele, diz que é 

enrolado por aqui (mostra o pesco-
ço). Assim a história rola né, dele! 
Eu nunca vi não. Rapaz ele é um 
negão tarado, ele faz, faz o que não 
deve. Assim o pessoal dizem né.

Adailton frisa as intempéries que 
circundam o trabalho no mangue, fato que 
pôde ser verificado na etnografia, pois, pra-
ticamente todos os moradores que tiravam 
caranguejo sofrem algum problema de saúde 
devido ao trabalho. A força braçal que o tra-
balho exige é constante a partir do momento 
que se adentra no mangue, como ele diz, os 
caranguejeiros ficam “atolados” na lama do 
manguezal, isso significa ter que suportar 
o próprio peso e a cambada de caranguejo, 
assim como, as condições naturais do am-
biente.

Retomando as outras narrativas, o 
enunciado de distanciamento permanece “eu 
nunca vi e nem desejo”, e presente também 
no ato de narrar, Adailton expressa muitas 
risadas em seu discurso, uma forma que 
demonstra certo receio e ao mesmo tempo 
acanhamento em tratar do assunto. Mas, 
diferentemente de Seu Paquinha e Seu 
João Paca, ele utiliza a palavra “estupro” e 
“pênis”, antes, empregou “agarra”, “faz o 
que não deve” imprimindo cautela frente 
à minha presença, é possível, que estivesse 
mais à vontade porque havia um colega ao 
meu lado e acrescenta “negão tarado”, isto é, 
através do adjetivo ‘tarado’, o seu ponto de 
vista está presente em sua narrativa. Apesar 
de Adailton descrever como é o Ataíde e o 
que ele faz, frisa que não o viu, só ouviu seus 
“gemidos”, haja vista que é o protagonista de 
sua narrativa (intradiegética).

Outro  elemento pertinente no discurso 
é a locução “diz que”, construindo um enun-
ciado, no qual, não há comprometimento, 
traz-se a ideia de que alguém/o outro, falou 
do enorme tamanho do pênis do Ataíde, mas, 
eu (enunciador) nunca vi “assim a história 
rola”; percebem-se também as gírias, marcas 
de sua fala. Assim, Adailton tece sua narrati-
va mostrando que o ambiente do mangue é 
misterioso, por isso, ele trabalha “cismado”, 
quer dizer, desconfiado, sempre à espera que 
algo aconteça.

Desse modo, a seleção de três narrado-
res serve para confirmar tanto os aspectos 
fixos relacionados à imagem do Ataíde (seus 
traços físicos e a maneira como ataca os 
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homens), assim como, as diferentes versões 
construídas pelos sujeitos citados. Isso 
vislumbra uma máxima de Paul Ricoeur 
(2007), a qual estabelece o trabalho com a 
memória não a partir da polaridade memória 
individual ou memória coletiva, mas, numa 
perspectiva tripla, com três sujeitos (eu, os 
coletivos e os próximos), logo, Ricoeur, em 
sua leitura de Halbwachs, apropria-se da 
seguinte assertiva:

Agrado-nos dizer que cada memó-
ria individual é um ponto de vista 
sobre a memória coletiva, que esse 
ponto de vista muda segundo o lu-
gar que nele ocupo e que, por sua 
vez, esse lugar muda segundo as 
relações que mantenho com outros 
meios (RICOEUR, 2007, p. 133-
134).

Logo, na utilização da memória enquan-
to categoria de análise não se pode deixar 
de considerar que o narrador constrói seu 
discurso tendo em vista um interlocutor ou 
narratário e sua subjetividade dialoga com as 
subjetividades daqueles que estão próximos 
a ele, e também em relação a outros grupos 
sociais, daí a intersubjetividade, dessa for-
ma, o sujeito traça sua teia de intencionali-
dades, de acordo com Paul Ricoeur, fazendo 
usos e abusos da memória, ou mesmo uma 
memória manipulada. Nesse sentido, captar 
os gestos, a performance do narrador, o uso 
de dêiticos, entre outros é conseguir abstrair 
o máximo de pistas daquilo que o narrador 
quer dizer ou não. Pois houve a presença de 
pausas e silêncios, principalmente, quando 
perguntava sobre algum homoerótico assu-
mido ou não da comunidade. As narrativas 
do Ataíde sugerem o ato sexual entre dois 
homens, contudo, isso está situado apenas 
no ato de narrar, o dito. Os não-ditos, por 
sua vez, são as relações homoeróticas que 
ocorrem cotidianamente no trabalho, na 
comunidade.

Imaginário: mito e realidade
Não seria o mito ainda mais ver-
dadeiro por permitir que a histó-
ria real adquirisse um significado 
mais rico e profundo, revelando 
um destino trágico?

Mircea Eliade
Ancora-se na concepção de imaginário 

de Gilbert Durand, no qual, o imaginário é 
considerado “o ‘museu’ de todas as imagens 

passadas, possíveis, produzidas e a serem 
produzidas” (DURAND, 2010, p. 6). É nesse 
pluralismo de imagens que o mito ocupa 
lugar privilegiado. Não é por acaso que Du-
rand apoiou-se em autores como Gaston Ba-
chelard e Mircea Eliade para conjeturar sua 
proposta acerca do imaginário, pois o estudo 
bachelardiano concentra-se em ressaltar que 
as imagens poéticas possuem uma matéria, 
ou seja, a imaginação, os devaneios, os so-
nhos e o mito se constituem das impressões 
dos indivíduos, de uma via material. Nas 
suas palavras:

A imaginação não é, como sugere a 
etimologia, a faculdade de formar 
imagens da realidade; é a faculda-
de de formar imagens que ultra-
passam a realidade, que cantam a 
realidade. É uma faculdade de so-
bre-humanidade. Um homem é um 
homem na proporção em que é um 
super-homem. Deve-se definir um 
homem pelo conjunto das tendên-
cias que o impelem a ultrapassar a 
humana condição (BACHELARD, 
1997, p. 17-18).

Portanto, o manguezal é uma das 
materialidades básicas da vida do coletor 
de caranguejo (fig.2 e 3), mas, é a partir daí 
que ele constrói suas outras materialidades, 
como o Ataíde, suas subjetividades, suas 
sociabilidades. Por isso, o mito está intima-
mente ligado ao seu cotidiano, à sua vivência 
perto das águas, das raízes do mangue. E, as 
narrativas só têm razão de ser porque são 
apreciadas pelos membros da comunidade, 
tem uma função social. É nesse contexto 
que Mircea Eliade insere-se com o estudo do 
mito. O autor afirma que o mito possui signi-
ficados, “um complexo sistema de afirmações 
coerentes sobre a realidade final das coisas, 
um sistema que pode ser visto como aquele 
que constitui a metafísica” (ELIADE, 1992, 
p. 17). 
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Para Eliade “ainda que não exista a 
palavra, a coisa está presente; só que ela será 
“dita” – isto é, revelada de forma coerente 
– por meio de símbolos e mitos” (ELIADE, 
1992, p. 17). Portanto, o mito é uma imagem 
criada pelos coletores de caranguejo para 
desvelar as relações homoeróticas, é claro, 
que os valores atribuídos à estas relações 
superam a ideia de apenas contato sexual 
entre homens, mas, uma prática depreciada 
por parte dos moradores de Bacuriteua. No 
entanto, um dado abstraído da etnografia re-
velou que o trabalho de coleta de caranguejo 
era feito pelos homens totalmente desnudos, 
então, em que medida isso interferia nas 
relações sociais dentro do mangue é o que 
se procura saber com o andar da pesquisa. 
Assim, reflete-se que valores eram atribuídos 
e como se davam as relações homoeróticas 
no trabalho de coleta do caranguejo nesse 
período específico onde “antigamente íam 
tudo nu, só com dois saquinho nos dedo”. As 
narrativas carregadas de imagens, por vezes 
divergentes, é a forma que os sujeitos utilizam 

para materializar suas práticas, não significa 
dizer que quem narra o mito do Ataíde seja 
um homoerótico, porém, eles narram porque 
compõem e recompõem suas subjetividades, 
resultado de suas práticas cotidianas nas 
relações dialógicas entre eles e os próximos 
e os outros grupos sociais, como nos lembra 
Ricoeur, efetuando coerentemente dessa 
maneira, o elo entre o dito e o não-dito.

Notas
1 Ver Caminhos de uma pesquisa acerca da 
sexualidade em aldeias indígenas no Mato Grosso do 
Sul.
2 Dona Inezila, atualmente com 62 anos, é te-
soureira da igreja de São Sebastião da Vila de Bacuri-
teua. Organiza o Festival do Marisco, festa de tradição 
na comunidade, e participou da criação da Reserva 
Extrativista Marinha Caeté-Taperaçú-RESEX, do qual, 
Bacuriteua faz parte.
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Te amo sobre todas as coisas: um amor nos fios do esqueci-
mento

Carina Gama da Cunha
Yvonélio Nery Ferreira
Universidade Federal do Acre

Questões biográficas acerca de Luiz 
Vilela

Luiz Vilela é um filósofo e escritor 
brasileiro que nasceu em 1942 na cidade de 
Ituiutaba - MG. Estreou na literatura aos 24 
anos, com o livro de contos Tremor de ter-
ra, pelo qual recebeu o Prêmio Nacional de 
Ficção em Brasília, sua vitória causou muito 
espanto, pois com ele concorriam alguns dos 
maiores nomes nacionais.

Formou-se em Filosofia na Universidade 
Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. 
Participou de vários projetos literários como 
A Revista e a Página dos Novos, editada pelo 
jornal Estado de Minas.

Morou em São Paulo, onde foi jornalista 
do ‘Jornal da Tarde’, passando a publicar em 
diversos periódicos seus trabalhos literários. 
Correu o mundo, viajou pela Europa, foi con-
vidado a lecionar nos Estados Unidos e para 
ser jurado do Prêmio Casa de las Américas, 
em Cuba.

Luiz Vilela também foi premiado no I e 
II Concurso Nacional de Contos, do Paraná. 
Publica seu primeiro artigo em 1956 num 
jornal de estudantes. E em 1973, recebeu o 
Prêmio Jabuti pelo livro de contos O Fim 
de Tudo. É autor de vários livros, todos de 
ficção.

Seus contos, romances e novelas já 
foram publicados e traduzidos em vários 
países e línguas, como Estados Unidos, 
Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Suécia, 
Polônia, República Tcheca, Argentina, Para-
guai, Chile, Venezuela, Cuba e México.

Estudos sobre a sua obra já são vários 
nas universidades brasileiras, com alguns 
trabalhos também no exterior. Destacam-se 
O diálogo da compaixão na obra de Luiz Vi-
lela, de Wania Majadas, lançado em 2000, e a 
tese Faces do conto de Luiz Vilela, de Rauer, 
defendida em 2006 na Unesp de Araraquara.

Nas obras do escritor mineiro, Luiz 
Vilela, as personagens se encontram em 
profundas crises existenciais. Dentro da nar-
rativa, percebe-se a economia da linguagem, 
ou seja, cortar o que não é relevante para a 

história contada, para que o efeito seja cau-
sado. O conto necessita ser preciso, conciso, 
o que o difere, em termos, de um romance, 
além do mais, são marcados por uma forma 
pessoal de narrar e, sobretudo, de conduzir 
o diálogo.

Foi com o objetivo de compreender 
questões caras ao homem moderno que ob-
jetivamos nesta pesquisa abordar as relações 
entre os personagens na obra de Luiz Vilela. 
Para tanto, foram lidos inúmeros contos, 
romances e novelas do autor mineiro, com a 
finalidade de delinear leituras críticas de sua 
obra com base em teorias acerca do esqueci-
mento e seu desdobramento nas narrativas 
trabalhadas.

Visões sobre o esquecimento em Te 
amo sobre todas as coisas

A memória é a capacidade de adquirir, 
armazenar e recuperar informações disponí-
veis, seja internamente no cérebro, a chama-
da memória biológica, ou seja, externamente 
em dispositivos artificiais, na memória 
artificial. A memória guarda coisas especí-
ficas, ela requer uma grande quantidade de 
energia mental, por isso se desgasta com o 
tempo e especialmente com a idade. Ela é 
uma forma de sanção ao esquecimento, pois 
nos lembramos do que é necessário ao ser, 
o resto esquecemos. Usando as palavras de 
Harald Weinrich (2001, p. 88), do livro Lete: 
arte e crítica do esquecimento, podemos di-
zer que “o que não é iluminado pela memória 
cai na escuridão do esquecimento. Assim, na 
memória o importante é sempre separado do 
desimportante”.

Ainda segundo Weinrich (2001, p. 11), 
“o homem está  naturalmente sujeito à lei do 
esquecimento”. Esquecer é virar a página e 
seguir em frente, sabendo que o tempo apaga 
até as cicatrizes mais profundas. O esqueci-
mento tem também uma significação pública 
que, nas situações externas da vida política 
pode exprimir-se como um esquecimento 
ora decretada, ora proscrito.

Weinrich indica o ato de esquecer como 
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um exercício consciente, uma combinação 
de vontade e necessidade. René Descartes 
(1596), por sua vez, atribui um papel especial 
à vontade (a força de vontade recebida de 
Deus), afirmando que as lembranças não de-
saparecem por si mesmas, mas precisam ser 
expulsas por ato de vontade. O esquecimento 
metódico de Descartes é consequentemente 
um esquecer voluntário. Sendo assim, po-
de-se dizer que lembrar e esquecer são um 
ato de vontade e liberdade num processo 
contínuo e dialético entre a recordação e o 
esquecimento, pois, na medida em que cres-
cemos, nossa mente lembra somente do que 
é necessário. A memória nem sempre é posi-
tiva, por exemplo, a memória dos vencidos, é 
um grande trauma, como assim disse Walter 
Benjamin (1892); esquecer, para esses povos 
é uma maneira de manter viva a identidade.

As diferentes experiências do esqueci-
mento que o cotidiano nos oferece não são 
suficientes para nos dar uma ideia precisa 
das incidências do esquecimento sobre nossa 
vida e da influência exercida sobre nosso 
aparelho cognitivo e emotivo. Ser um pouco 
esquecido nos assuntos privados e domésti-
cos pode parecer um traço simpático de per-
sonalidade. Mas, sabe-se que o esquecimento 
é uma queixa frequente entre os adultos.

Em seu Ensaio acerca do entendimento 
humano (1690), o empirista John Locke 
(1632) quer ignorar as diferenças de memó-
rias e constatar apenas de maneira genera-
lizada que cada memória humana é exposta 
a uma decadência no tempo, de modo que 
pode ser comparada a uma sepultura cuja 
descrição pouco a pouco desaparece. Acredi-
ta ainda que, doenças de toda a sorte podem, 
além disso, apressar o esquecimento.

Dessa maneira, o esquecimento faz 
parte da memória como seu defeito sempre 
ameaçador. Quando ele aparece é uma defi-
ciência grave, pois, segundo a convicção de 
Locke, sem a ajuda da memória as demais 
capacidades do espírito e do corpo permane-
cem em grande parte, inúteis. Já  Immanuel 
Kant (1724) descreve o esquecimento fácil 
como um estado em que a cabeça é como um 
barril furado, em que tudo escapa.

Como diria Friedrich Nietzsche (1844), 
a memória é uma forma de vontade de poder. 
Lembrar é também esquecer, isso porque, 
nossas fragilidades se revelam no ato de uma 
lembrança boa ou ruim, esse é o motivo pelo 
qual é necessário aprender a Arte do Esqueci-

mento, entretanto, em uma conferência feita 
num congresso em 1966, com rigoroso méto-
do semiótico, da teoria dos signos, Umberto 
Eco (1932) tenta provar que não pode haver 
uma arte de esquecer, porque todos os sinais 
de presença não são ausências. Quando mui-
to, Eco concede a essa arte do esquecimento 
um modesto lugar na margem da semiótica, 
de modo que uma mnemotécnica eficiente 
pudesse ao final gerar um estado crítico de 
perturbação da memória, que depois tivesse 
como consequência o esquecimento. Isso 
seria uma arte do esquecimento, que só 
pode ser anexada à arte da memória como 
uma espécie de válvula de segurança para o 
transbordamento.

A memória também é o local onde graças 
a sua aliança com os homens Deus também 
reside no pecador para, não inteiramente 
atingível pelo esquecimento do pecador, 
esperar o dia em que finalmente convertido 
retorne a Ele. Da profundeza da memória 
Deus também envia um sinal com o qual o 
ser humano pode sair dos enganos e de seu 
esquecimento. São as ideias eternas que Deus 
plantou de Si na memória de todos os seres 
humanos, ainda que eles nem saibam nem 
queiram. Portanto, procurar Deus significa 
procurar na perda do esquecimento-de-Deus 
os sinais de lembrança de Deus e deixar-se 
conduzir por seus “rastros” no caminho da 
conversão.

Mas será  que com a velha e a nova 
aliança de memória estabelecida entre Deus 
e os homens se afastou definitivamente todo 
o perigo do esquecimento? Esta pergunta 
afligiu profundamente Santo Agostinho 
(354) que antes de se converter foi pagão e 
pecador.

As reflexões psicológico-filosóficas do 
autor começam com um grande espanto pelas 
realizações da memória humana: “Grande é 
a força da memória” (Magna est memoriae). 
Lugares e casas, campos e prados: essas 
e outras paisagens formam os “poderosos 
espaços” (spatia ingentia), embutidos na 
memória humana de modo que o espírito 
humano consiga “passear” (spatiari) entre as 
incontáveis imagens da memória ali localiza-
das. Isso foi imaginado no sentido da antiga 
mnemotécnica. Agostinho assombrava-se, 
sobretudo com o fato de que na imensidão de 
conteúdos de memória se encontra até mes-
mo esquecimento. Aurélio Agostinho quer 
reconhecer na tríade psíquica memoria-in-
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tellectus-voluntas uma reprodução humana 
da Trindade Divina, de tal forma que das três 
pessoas divinas Deus-Pai é a memória, Deus-
Filho, o conhecimento, e o Espírito Santo, a 
vontade ou a previsão.

Morrer é esquecer; a morte é o mais 
poderoso agente do esquecimento. Na 
Divina Comédia de Dante Alighieri (1265), 
temos uma ilustração literária precisa da 
antiga arte da memória. Nessa paisagem 
de memória do Além corre o Lete, o rio do 
esquecimento. O Lete do Além faz parte da 
topologia dos infernos. As águas da torrente 
do Lete têm, pois a capacidade de retirar dos 
mortos, depois de sua passagem para o reino 
da morte, a lembrança da vida terrena. Em 
certa passagem, Dante fala que os mortos se 
lavam nas águas do Lete, em outro trecho 
que bebem essa água do esquecimento que 
se encontra no fim do purgatório, nos lindos 
campos do paraíso terreno, e retira as lem-
branças dos pecados.

Da mesma fonte da qual nasce o Lete 
nasce, na Divina Comédia, outro rio chama-
do Eunoe, que significa “boa disposição” ou 
“boa memória” nas almas bem-aventuradas. 
Ele é o antídoto do esquecimento do Lete que 
fortalece nelas a lembrança das boas ações 
que realizam em sua vida terrena, para pode-
rem entrar no céu com boa memória em todos 
os sentidos. Sob a influência de Eunoe não 
podem mais lembrar seus antigos pecados. 
Os autores antigos acreditam que as almas 
bebem as águas do Lete para, esquecidas de 
sua existência anterior, ficarem livres para 
renascer em um novo corpo.

Em torno de 500 antes de Cristo, na 
Grécia, comemorava-se uma festa em honra 
a Arte da memória, chamada mnemotécnica, 
inventada por Simônides (556), é considera-
da uma arte que pode vencer até mesmo o 
esquecimento. É sempre uma paisagem da 
memória na qual age essa arte, e, nessa pai-
sagem, tudo o que deve ser confiavelmente 
lembrado tem seu lugar determinado. Só o 
esquecimento não tem lugar ali.

Quem domina a Arte de Esquecer está,  
segundo Fausto, em condições de buscar 
constantemente uma existência mais alta, 
ou - na formulação de Nietzsche - ousar 
aquela aspiração ao infinito que este chama, 
no seu texto sobre a tragédia, de fenômeno 
dionisíaco.

Do esquecimento deseja-se cura e ajuda 
quando dor e sofrimento oprimem um mor-

tal, e como disse Frederico em 1737, três anos 
antes de subir ao trono como rei Frederico II 
da Prússia, em sua Ode ao Esquecimento, o 
esquecimento nos livra de recordar muitas 
desgraças, ajudando-nos a dormir bem 
de novo. Poder esquecer sua desgraça já é 
metade da felicidade, como era o desejo do 
capitão Temístocles.

Na Grécia também se conhecem drogas 
que reforçam a memória, e também, as que 
fazem esquecer, como a planta Nepenthes, 
que se misturada ao vinho e à qual se atribui 
ao poder de abrandar através do esquecimen-
to sofrimento e dor, ira e raiva, bem como 
todos os demais males. Outra droga que até‚ 
hoje não perdeu sua preferência a serviço da 
arte de esquecer é o vinho. O vinho é um pre-
cioso dom dos deuses e particularmente de 
Dionísio (em latim, Baco), cujo embriagador 
se espalha rapidamente na Grécia pós-homé-
rica e em todo o mediterrâneo. Alceu, poeta 
dos Lesbos, chama o vinho de “melhor das 
drogas” porque é a droga mais eficiente para 
fazer esquecer as preocupações.

No que diz respeito aos motivos do 
esquecimento, Sigmund Freud (1856) tem 
uma suspeita específica. O motivo universal, 
que segundo ele pensa estar por trás de 
todos os casos isolados de esquecimento, e 
é tenazmente procurado como a intenção 
do esquecedor no tratamento psicanalítico 
e tem de ser trazido à luz, é o motivo do 
desprazer. O que, segundo ele, me é desa-
gradável, aborrecido, penoso, culposo, isso 
esqueço com gosto e com facilidade, e dessa 
maneira atinjo meu objetivo psíquico: evitar 
o desprazer.

Duas personalidades quase igualmente 
fortes defrontam-se, e a luta que realizam 
é a verdadeira psicomaquia: a memória lu-
tando com o esquecimento. O esquecimento 
está  sempre ao lado, pronto para pular e 
atacar a memória quando uma pessoa quiser 
lembrar. Por isso, para ser duradoura, uma 
memória precisa lutar diariamente com o 
esquecimento.

Pode-se entender que o esquecimento é 
uma lembrança de segunda ordem, uma vez 
que se dialoga com sentidos virtuais para, sob 
o jogo de forças do inconsciente e da ideolo-
gia, descartá-los na forma de apagamento.

Para um leitor apaixonado como o 
autor Jorge Luiz Borges (1899), a memória 
é onipresente, mas um esquecimento ge-
neralizado também faz parte da natureza 
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humana. Para ele o esquecimento se liga tão 
solidamente à memória que certa vez pode 
escrever: O esquecimento é uma das formas 
de memória, seu vago sótão é o secreto verso 
da moeda. No esquecimento concretiza-se o 
tempo que escorre.

Como se observa, é inegável que “o 
homem está naturalmente sujeito à  lei do 
esquecimento” (WEINRICH, p. 11), fato que 
pode ocorrer a partir de diversas possibili-
dades como já observado nas explanações 
teóricas desenvolvidas acima. De forma 
específica, buscarei alguns apontamentos so-
bre o esquecimento na novela Te amo sobre 
todas as coisas, de Luiz Vilela, que possui 
como personagens únicos Max e Edna. Ele, 
no aeroporto a espera de um avião que está 
atrasado, se encontra com ela, com quem 
havia rompido um relacionamento amoroso. 
Esta narrativa se desenvolve a partir desse 
encontro, em que Edna tenta, a todo custo, 
obter respostas e, consequentemente, enten-
dimento sobre o fim de seu relacionamento 
com Max.

Uma novela em que o diálogo entre os 
dois personagens é a forma predominante 
de narrativa. Edna, pacata moça do interior, 
com vinte e oito anos de idade, dona de uma 
boutique, filha de fazendeiro; Max, arquiteto 
de trinta e três anos que, nas palavras de 
Edna, a deixou de amar de repente e resolveu 
ir embora. 

A história se desenrola a partir de diá-
logos ásperos, ao melhor estilo de Vilela, em 
que mentiras e verdades, sedução e agressão, 
se interligam nas falas de personagens for-
tes, dispostos a levar seus propósitos até o 
fim. São duas vontades opostas, ele decidido 
a manter o fim do relacionamento; ela na 
busca de compreensão deste fim. O cresci-
mento da tensão é eminente, e a demora do 
avião só o faz aumentar, chegando ao ponto 
de uma guerra declarada, em que tudo pode 
acontecer, até o momento final, da chegada 
do avião, quando, contrariando todas as 
expectativas, Max vai embora e as ameaças 
de Edna não se concretizam.

Em meio a diálogos aparentemente 
banais, que parecem mais um tagarelar sem 
sentido, notam-se a abordagem de temas 
caros ao homem moderno, condizentes com 
seu modo de ser e de estar na sociedade. Faz-
se então necessário observar as relações que 
se (des)fazem nos (não) ditos de Max e Edna, 
notando que o diálogo com o outro traz, nas 

palavras, um silenciamento responsável por 
suscitar questões cruciais tais como as enfer-
midades típicas do século XX e XXI: a solidão 
e a depressão. Silenciamento esse que, em 
linhas gerais, é uma forma de esquecimento.

Os relacionamentos amorosos, em ge-
ral, são marcados por um discurso fantasio-
so, baseado na ilusão do desejo a despeito da 
realidade dos fatos. O que se vive é diferente 
do que se imagina, gerando descontenta-
mento. O discurso amoroso real é esquecido/
silenciado pelo fantasioso e quando a reali-
dade emerge, os conflitos se instauram. O 
“mar de rosas” não existe, a doce ilusão de 
momentos românticos permanentes é sobre-
posta por raros instantes de satisfação, pois 
o mundo moderno não viabiliza ao indivíduo 
a possibilidade de se comprazer plenamente.

Retornando à novela, nota-se que o 
conflito maior se instaura na medida em 
que há o encaminhamento para a finalização 
de um relacionamento e este ocorre apenas 
pela vontade de uma das partes, quando a 
realidade imposta por Max busca relegar 
ao esquecimento o discurso elaborado por 
Edna. Ambos se encontram na defesa de 
seus discursos, cada um tentando silenciar 
o discurso do outro, ele, impassível em sua 
posição e ela inconformada, pois tudo o que 
havia planejado e imaginado se desfez em 
decorrência do rompimento amoroso.

Andaram algum tempo em com-
pleto silêncio. Então, de repente, 
ela abanou a cabeça num gesto de 
inconformismo.
− Quê que foi? − ele perguntou.
− É horrível...
− Quê que é horrível?
− Será que há na terra coisa pior 
que um amor que acaba?
Ele não falou nada.
− Há?
− Claro que há, Edna.
− O quê, por exemplo?
− O quê? Muitas coisas: guerra, 
fome, inundações... Tudo isso é 
pior.
− Pois eu não acho.
−Porque você não está em nenhu-
ma dessas coisas; se você estives-
se...
− Para mim nada é pior do que um 
amor que acaba; nada. (VILELA, 
1994, p. 32)

Ao ler esse diálogo, compreendemos 
que o funcionamento do esquecimento certi-
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fica o movimento do discurso presentificado 
nas falas de Max e Edna. Ela, no processo 
imaginário do amor; ele, no contato com o 
real. Institui-se, então, o jogo de disparida-
des simultâneas, responsáveis pelo estabele-
cimento de diferentes formações discursivas, 
na relação entre múltiplos sentidos, fazendo 
suscitar uma possível “falta” de sentido na 
fala do outro. Cada um tentando apagar, 
ou seja, fazer com que a fala do outro caia 
no esquecimento e um discurso original na 
relação seja retomado pela memória.

Ao ler essa novela, não sabemos os reais 
sentimentos de Max em relação à Edna, 
que se sente traída e não se conforma com 
o término do relacionamento e busca uma 
explicação razoável para a provável tentativa 
de esquecimento de Max, o que confirma a 
teoria de Weinrich, que diz que vários obs-
táculos são erguidos no momento em que o 
esquecimento se torna incompatível com as 
exigências do direito e da moral; nesse caso, 
seria o direito de Edna ser amada por Max.

Cada vez que ela afirma esse direito que 
existe agora apenas para ela, há o desencadear 
de um estado crítico de perturbação na me-
mória de Max, que têm como consequência o 
esquecimento. A tentativa de esquecimento 
ocorre do início ao fim da narrativa, até a 
viagem pode ser vista como uma das formas 
de tentativa de esquecimento, uma vez que 
Max viaja disposto a esquecer de tudo o que 
houve entre ele e Edna.

Para Weinrich (2001, p. 68) ser um 
pouco esquecido nos assuntos domésticos 
pode parecer um traço de personalidade, o 
que torna o personagem de Max ser irônico 
em quase todas as suas falas. Max sente que 
“no esquecimento deseja-se cura e ajuda, 
quando dor e sofrimento oprimem um mor-
tal”, por isso o mesmo resolve deixar Edna, 
pois não aguentava mais as mazelas do 
relacionamento. E desdizendo Edna, aponta 
que “Tudo passa, tudo morre, e tudo se es-
quece” (VILELA, 1994, p. 19), confirmando 
o apontamento de Weinrich (2001, p. 23): “o 
esquecimento é um fenômeno universal”.

Como se pode observar, a obra Te amo 
sobre todas as coisas é perpassada por dis-
cursos reveladores dos anseios e desejos do 
homem moderno, e a busca de completude, a 
partir do amor, o ponto central e inalcançável. 
Na eminência da solidão, Edna tenta impor 
seu sentimento ante o fim do relacionamen-
to. Tal fato, dentre outros, demonstra que o 

discurso amoroso, desenvolvido no enredo, 
suscita diversas formas de esquecimento.

Considerações finais
Com o desenvolvimento deste estudo, 

podemos observar que o dever de memória 
enuncia-se como um estímulo a não esque-
cer. A memória luta contra o esquecimento, 
que passa a ser sentido como dano à confiabi-
lidade da memória, como fraqueza e lacuna. 
O esquecimento sempre foi a inquietante 
ameaça que se delineia no plano de fundo 
da fenomenologia da memória, uma vez que 
representa essa possibilidade constante de 
perda, seja momentânea ou permanente, 
daquilo que está contido na memória.

Espera-se, ainda, que os resultados 
obtidos com esta pesquisa possam contribuir 
para ampliar os estudos acerca de Luiz Vilela, 
uma vez que, mesmo sendo um dos princi-
pais escritores contemporâneos da literatura 
brasileira, poucos são os estudos feitos na 
área acadêmica a seu respeito. Portanto, pre-
tendeu-se ampliar a visão da obra de Vilela 
a partir de contribuições advindas de bases 
filosóficas, como o esquecimento.
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ria, lágrimas de sangue: a rebelião dos escravos de demerara 

em 1823” de Emília Viotti da Costa

Carlos Estevão Ferreira Castelo
Universidade Federal do Acre

Introdução
Meu objetivo nesse texto é apresentar 

algumas reflexões e aprendizados a partir da 
leitura da obra “Coroas de glória, lágrimas 
de sangue: a rebelião dos escravos de Deme-
rara em 1823”, de Emília Viotti da Costa. A 
ideia foi relacionar as reflexões provocadas 
pela leitura com a pesquisa de doutoramento 
em História Social em desenvolvimento, cujo 
objetivo é captar as mudanças nos modos de 
vida dos seringueiros de Xapuri no Estado 
do Acre a partir do assassinato de Chico 
Mendes em 1988. Esta pesquisa teve inicio 
em fevereiro de 2011, no Programa de Pós-
Graduação em História Social da Universi-
dade de São Paulo – USP, sob orientação da 
Professora Zilda Márcia Gricoli Iokoi.

Na primeira parte apresento conside-
rações sobre a pesquisa em andamento. Seu 
objetivo e algumas características considera-
das importantes para a compressão do leitor 
sobre o quê e como estou pesquisando. Em 
seguida, apresento um resumo de leitura da 
obra de Emília Viotti da Costa para, no final, 
destacar os aprendizados e reflexões obtidos 
a partir da leitura da obra, e seus relaciona-
mentos com a tese em construção.

Sobre a tese
Meu objetivo na tese tem caminhado no 

sentido de trabalhar as experiências dos se-
ringueiros de Xapuri no contexto das trans-
formações ocorridas no Estado do Acre após a 
morte de Chico Mendes em 1988. A intenção 
é desenvolver o estudo numa perspectiva que 
posibilite compreender como os seringueiros 
pensaram as mudanças que vivenciaram a 
partir do assassinato de uma de suas maiores 
suas lideranças; que conflitos enfrentaram; 
quais as mudanças principais em seus modos 
de viver; as relações cotidianas no interior da 
floresta; as relações com a cidade; com o po-
der constituído; de que maneira encararam 
e passaram a se relacionar com os “novos 
tempos” (ditos de “florestania” – a partir 
de 1999), entre tantas outras questões que 

perpassaram e perpassam seus cotidianos 
nessas últimas décadas. 

A pretensão é dialogar com os seringuei-
ros visando analisar seus modos de viver, mas 
tendo cuidado de não tornar preponderante 
o econômico nas relações cotidianas desses 
sujeitos sociais, em detrimento de elementos 
políticos e culturais, sob o risco de fragmen-
tar a realidade histórica.

Para trabalhar parte das vivências dos 
seringueiros, sob a ótica da experiência so-
cial vivida e narrada pelos próprios sujeitos 
da ação histórica, estou desenvolvendo o 
estudo numa perspectiva que possibilite 
responder a seguinte indagação: quais as 
principais transformações acontecidas nos 
modos de viver nas florestas de Xapuri/AC a 
partir da morte de Chico Mendes, e como os 
seringueiros viram tudo isso?

Observo que nos primeiros dez anos 
após a morte de Chico Mendes o “Palácio 
Rio Branco”, sede do Governo do Acre, foi 
ocupado por políticos de partidos ditos tra-
dicionais. Inclusive, um deles foi assassinado 
(Edmundo Pinto). Nas cidades a população 
viveu anos complicados, anos de “esquadrão 
da morte” e corrupção. Nas florestas, as lu-
tas, as resistências, os avanços e recuos dos 
seringueiros prosseguiram.  Em Xapuri uma 
cooperativa foi criada, que passou a comprar 
a produção diretamente dos seringueiros 
eliminando a figura do “marreteiro”. Em 
Brasília, o Governo Federal assinou o decreto 
98.987 que regulamentou a Lei 7.804 e criou 
Reservas Extrativistas.

Em 1999 um grupo de jovens que se 
diziam apoiadores e sucessores do legado 
de Chico Mendes conseguem chegar ao 
poder Estadual, renovando as esperanças 
dos seringueiros sobre dias melhores. Jorge 
Viana, o Governador eleito, inicia um pe-
ríodo denominado (pelo próprio Governo) 
de “florestania”. Iniciativas são tomadas 
para a indução de um “novo modelo” de 
desenvolvimento para o Estado. Desenvol-
vimento agora adjetivado de “sustentável”. 
Esse “novo modelo”, de forma virtuosa, faria 
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a união entre as agendas ambiental, social e 
econômica. O neologismo “florestania” foi 
criado para tentar dar conta disso tudo.

Coincidentemente ou não, exatamente 
no mesmo período se inicia um processo de 
heroificação de Chico Mendes no imaginá-
rio social, processo que culminou com um 
Projeto de Lei aprovado no Senado Federal 
(nº 326, de 1999). A exemplo de Plácido de 
Castro, Chico Mendes adentra ao panteão 
dos heróis nacionais. O nome de Chico, ou 
mais precisamente o herói Chico Mendes, 
começa a se firmado na memória coletiva da 
sociedade e parece se sobressair como marca 
cultural de um novo Acre. Um Acre dos 
“povos da floresta”, do “desenvolvimento 
sustentável”, da “florestania”.  E no dia a dia 
dos seringais de Xapuri, que mudanças se 
processavam? 

Após dois mandatos de Jorge Viana, 
em 2007 assume o Governo do Acre Binho 
Marques. Outro jovem pertencente à mesma 
aliança de partidos que havia eleito Viana. O 
discurso da “florestania” parece perde força, 
pelo mesmo como estratégia de marketing. 
Mas o “manejo sustentado” de madeira con-
tinua sendo uma atividade bastante incenti-
vada, inclusive no antigo seringal Cachoeira 
em Xapuri, onde Chico Mendes passou parte 
de sua vida. Também neste município uma 
fábrica de preservativos é inaugurada, a 
primeira a utilizar látex de seringal nativo. 
Como os seringue

Portanto, na tentativa de responder 
essas e outras perguntas, de compreender 
os encontros e desencontros, os avanços 
e recuos, as vitórias e derrotas dos serin-
gueiros no período escolhido para análise, 
decidi tomar a história oral como fonte 
privilegiada. Segundo Bom Meihy (1996), as 
fontes orais são consideradas importantes 
por possibilitarem abordagens que vão além 
das informações filtradas por documentos 
oficiais e oficializados. Para este autor, é 
importante reconhecer na História os seres 
humanos, e não tratar situações como se 
fossem movimentos institucionais. 

Penso que caminhar pela propositura 
da História Oral (para Paul Thompson, 1992, 
a primeira espécie de história), possibilitará 
aos seringueiros de Xapuri narrarem suas 
histórias de vida, apresentarem seus tes-
temunhos de violências sofridas contando 
parte de suas vidas, numa construção narra-
tiva que trará recordações e esquecimentos, 

presenças e ausências, vitais para a com-
preensão do processo histórico. Inclusive, 
por sugestão da orientação, estou gravando 
os relatos em vídeo visando produzir futura-
mente um documentário. Isso por acreditar 
que o audiovisual nos permite recuperar os 
silêncios, as emoções, o gestual que dá ao 
relato dimensões impossíveis de serem ob-
servadas no registro da voz.

Para contrapor os relatos das histórias 
particulares dos sujeitos escolhidos para o 
trabalho outras fontes documentais estão 
sendo utilizadas. Estou analisando atas 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Xapuri, reportagens publicadas nos jornais 
locais, e, ainda, obtendo outros registros em 
espaços de memória diversos. Trabalho tam-
bém com informações coletadas no escritório 
da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 
em Xapuri, no IBAMA, no INCRA e no Con-
selho Nacional dos Seringueiros (principal-
mente atas das reuniões). Também busquei 
informações no Livro de Tombo da Igreja 
São Sebastião em Xapuri e nos boletins de 
ocorrência (BO) registrados por seringueiros 
na delegacia central do município, além de 
documentos diversos produzidos pelo Go-
verno do Estado do Acre.

Um resumo de leitura da obra de 
Emília Viotti da Costa

A obra “Coroas de glória, lagrimas de 
sangue: a rebelião dos escravos de Deme-
rara em 1823” se divide em sete capítulos: 
“Mundos contraditórios: colonos e missio-
nários”, “Mundos contraditórios: senhores 
e escravos”, “A fornalha ardente”, “Um 
devotado missionário”, “Vozes no ar”, “Um 
homem nunca está seguro” e “Uma coroa 
de glórias que não se esvanece”. No livro, a 
autora conta a história de uma das maiores 
rebeliões escravas ocorridas no Caribe do 
século XIX (que envolveu cerca de 11 e 13 mil 
escravos).

Emília Viotti da Costa foi professora da 
Universidade de São Paulo – USP de 1964 a 
1969 quando foi aposentada pela ditadura 
civil/militar brasileira. Mudou-se para os 
Estados Unidos onde passou a lecionar na 
Universidade de Yale. É autora de diversos 
trabalhos como “Da senzala à Colônia” 
(1966) e “Da monarquia à República: mo-
mentos decisivos” (1977), entre outros. Já 
escreveu também sobre a imagem da mulher 
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no século XIX (“Brazilian Empire: myths 
and histories”) e sobre o Supremo Tribunal 
Federal (“O Supremo Tribunal Federal e a 
construção da cidadania).

O livro analisado, publicado pela Com-
panhia das Letras, trata do estudo de um 
episódio. Mas um episódio que está colocado 
dentro de um processo global. Pode-se dizer 
que é uma análise dialética, entretanto, dife-
rente, pois na narrativa de Emília Viotti ob-
serva-se uma dialética que se interessa pelos 
indivíduos. Os indivíduos aparecem fazendo 
história, o tempo todo, mas fazem dentro de 
condições que lhe são dadas. 

Em sua pesquisa Emília Viotti traba-
lhou com uma farta documentação (mais 
de 10.000 documentos foram lidos) que lhe 
permitiu colocar os indivíduos na história, 
mas de uma maneira que respeita a estrutura. 
Seu olhar detalha a experiência do individuo, 
entretanto vai além, ao conectá-los com a 
sociedade em geral. Com auxilio da docu-
mentação a autora analisa a vida material 
dos escravos, senhores, missionários, etc., 
deixando claro ao leitor que a vida material 
só adquire sentido quando é pensada pelas 
pessoas que agem sobre ela. 

A variedade e abundância de fontes 
encontradas permitiu que a autora utilizasse 
“uma estratégia de narrativa de certo modo 
reminiscente do romance polifônico” (VIOT-
TI DA COSTA,1998, p.19). Isto permitiu que 
Viotti da Costa narrasse “a história da rebe-
lião de múltiplos pontos de vista”. (VIOTTI 
DA COSTA, 1998, p.19). Percebe-se na 
leitura uma união da macro e da micro his-
tória. Segundo a própria autora isso se deu 
devido sua “convicção de que é impossível 
compreender uma sem a outra.” (VIOTTI DA 
COSTA, 1998, p.19)

No transcorrer dos capítulos Viotti vai 
tecendo todo o cenário da revolta e recons-
tituindo o contexto histórico no qual se 
situavam os escravos, os missionários e os 
colonos. Nos capítulos iniciais discorre sobre 
a história de Demerara, destacando que a 
colônia entre 1780 e 1803 mudou de mão seis 
vezes (devido às guerras entre holandeses e 
ingleses), sendo que somente em 1803 os 
holandeses são substituídos pelos ingleses 
em definitivo. Viotti mostra o contexto da 
colônia quando o primeiro missionário da 
London Missionary Society (LMS) chegou. E, 
principalmente as diversas tensões e contra-
dições existentes: tensões dos colonos com 

o governo, tensões entre colonos e missio-
nários e entre colonos e escravos. Inclusive, 
tensões entre os próprios colonos (devido 
a nacionalidades diferentes, classe, etnia e 
religião). A autora em seu diálogo com as 
fontes descobre que havia conflitos, mesmo 
entre colonos britânicos.

Ciente que seu objeto de investigação 
deveria ser colocado numa perspectiva mais 
ampla, a autora nos mostra como Demerara, 
além sofrer guerras do império, era afetada 
pelas flutuações econômicas mundiais (nas 
crises, muitos na colônia se endividavam e 
vendiam suas fazendas. Em períodos prós-
peros, muitos faziam fortunas e iam para a 
metrópole. Por isso, a maioria das fazendas 
pertencia a não residentes).

Um dos primeiros missionários da LMS 
a pregar em Demerara foi John Wray, que 
permaneceu na colônia por mais de uma dé-
cada. Entretanto, não resistindo à “fornalha 
ardente” que é era a colônia, foi transferido 
e substituído por outro missionário de nome 
Jonh Smith. Da mesma forma que Wray, 
Smith encontrou dificuldades em Demerara. 
Sofreu a antipatia dos colonos e das auto-
ridades do Estado. Smith tinha conflitos, 
sendo que os maiores relacionavam-se com 
uma “incompatibilidade fundamental entre 
seu protestantismo evangélico e o compro-
misso com a ideologia pequeno-burguesa, de 
um lado, e as realidades da vida diária numa 
sociedade escravista, de outro” (VIOTTI DA 
COSTA, 1998, p.164).

A autora destaca que mesmo antes de 
chegar a Demerara Smith havia sofrido in-
fluências de ideias antiescravistas. E quando 
chegou à colônia, no dia a dia, encontrou a 
confirmação do retrato da escravidão que era 
feito pelos abolicionistas na metrópole. Não 
somente Smith, mas todos os missionários 
que iam da Inglaterra para as colônias leva-
vam consigo certa visão sobre a escravidão. 
Entretanto, a autora deixa claro que não iam 
como revolucionários, iam como evangeliza-
dores. Suas formações é que determinavam 
o grau de indignação que tinham diante da 
situação dos escravos. Da parte dos colonos, 
os impulsos antimissionarios eram sempre 
crescentes. Esse era o cenário que Smith 
encontrou quando chegou a Demerara.

O tema central do livro é a vida do 
missionário Jonh Smith e dos escravos que 
acabaram se rebelando, mas existem muitos 
outros temas que perpassam a história. A au-
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tora nos mostra como, aos olhos dos colonos, 
Smith se tornou subversivo. Segundo Viotti, 
os opressores em Demerara, e em qualquer 
outro lugar e tempo, costumam acreditar que 
os oprimidos se rebelarão provocados por 
impulsos externos. Por isso os missionários 
eram uma ameaça. Não é por acaso que 
Smith é acusado de culpado pela rebelião. 

Mesmo sem evidências muito claras, 
Viotti nos mostra que a rebelião em Demera-
ra estava sendo tramada havia certo tempo. 
Entretanto, dois eventos estiveram na origem 
da insurreição. Primeiro, o governador da 
colônia reedita instruções de 1811 e inflama 
ainda mais os ânimos (de acordo com essas 
instruções, os escravos não poderiam ir a 
mais nenhum culto religioso sem um passe, 
e nem poderiam promover nenhuma reunião 
religiosa sem autorização dos administrado-
res). Isso provocou confronto em diversas 
localidades. Provocou hostilidades por parte 
de administradores, resistência por parte de 
escravos e indignação por parte do missioná-
rio Smith.  O segundo evento estava relacio-
nado com medidas do governo britânico que 
melhoravam o tratamento dado aos escravos. 
Muitos deles interpretaram como medidas 
abolicionistas. Nas palavras de Viotti:

[...] ocorreu o boato de que tinham 
vindo da Inglaterra alguns papéis 
que concediam liberdade aos es-
cravos, mas que os senhores esta-
vam escondendo a verdade. Os ru-
mores se fundamentavam em fatos 
ocorridos na metrópole [...] assim, 
de um escravo para outro, a infor-
mação circulou. As mesmas histó-
rias foram contadas e recontadas. 
Alguns escravos entenderam que 
as novas leis davam-lhes direito a 
três dias livres por semana, outros 
que tinham sido libertos” (VIOTTI 
DA COSTA, 1998, p.212- 224). 

A autora nos apresenta a rebelião sobre 
todos os pontos de vista.  Do ponto de vista 
dos religiosos da London Missionary Society 
- LMS (um deles Jonh Smith), que oriundos 
das classes populares inglesas e imbuídos de 
zelo cristão e preocupações com reformas so-
ciais partiam para as colônias com o objetivo 
de difundir a Bíblia “levando consigo uma 
mensagem de liberdade, igualdade e frater-
nidade e um sentido de justiça que podiam 
facilmente voltar-se contra a ordem estabe-
lecida” (VIOTTI DA COSTA, 1998, p.30)

Mostra o ponto de vista dos escravos, 
que viviam oprimidos por castigos e proibi-
ções nas fazendas e engenhos. Destaca que 
eram pessoas que possuíam sentimentos, 
que possuíam um modo de vida especifico e 
uma cultura. Tinham anseios e uma resistên-
cia cotidiana à opressão. Segundo a autora:

[...] foi na resistência cotidiana que 
os escravos reafirmaram o apego 
a seus direitos e testavam os limi-
tes do poder senhorial. Foi na re-
sistência cotidiana que o ressen-
timento dos escravos cresceu, que 
laços de solidariedade se fortale-
ceram, que lideres se formaram e 
que atos de desafio individuais se 
convertera em protestos coletivo. 
(VIOTTI DA COSTA, 1998, p.109)

A autora apresenta também a visão dos 
colonos (fazendeiros, senhores de escravo), 
que desde a chegada dos primeiros missioná-
rios em Demerara avaliavam que o trabalho 
dos mesmos com os escravos certamente le-
varia a uma rebelião. Por isso incomodavam-
se tanto com eles. Viotti nos informa que:

[...] a maioria dos colonos estava 
convencida de que dar instrução 
religiosa aos escravos, ensiná-los 
a ler, tratá-los como iguais, cha-
ma-los de irmãos – abolindo assim 
as distinções e protocolos sociais 
que na experiência diária reafir-
mavam o poder que os senhores 
tinham sobre eles – cedo ou tarde 
levaria os escravos a rebelar-se” 
(VIOTTI DA COSTA, 1998, p.34)

A rebelião em si foi um desastre para os 
escravos. Num grande confronto na fazenda 
Bachelor´s Adventure 200 a 300 negros 
morreram por tiros e apenas o corneteiro dos 
milicianos morreu atingido por acidente pe-
los próprios milicianos. Viotti descreve como 
a repressão caiu sobre os rebeldes com vio-
lência. Segundo a autora, “o momento exigia 
rituais. Havia verdades a serem demostradas. 
Era necessário não só mostrar quem tinha 
poder e quem deveria obedecer, como tornar 
o medo mais forte que a esperança.” (VIOTTI 
DA COSTA, 1998, p.261)

As milícias, por meio de julgamentos 
sumários, executavam supostos chefes da 
rebelião diante dos demais. Mesmo com o 
inicio dos julgamentos oficiais dos escravos 
as execuções sumárias transcorreram por 
vários dias. Em sua narrativa Viotti vai nos 
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mostrando como as autoridades, desde o 
momento das primeiras prisões de escravos, 
se voltaram para procurar descobrir as cau-
sas da rebelião. Logo se voltaram para Smith.

Nos julgamentos, vários depoimentos 
de escravos comprometeram Smith. Para 
Viotti os julgamentos e as execuções dos 
escravos açularam a raiva da comunidade 
branca contra os missionários da LMS. “Os 
colonos deram razão a sua antiga suspeita de 
que os missionários estavam envenenando 
a mente dos escravos” (VIOTTI DA COSTA, 
1998, p.285). Vale notar que Smith era bran-
co e inglês.

Quando Smith é levado a julgamento o 
que se vê é um julgamento politico. Onde a 
culpa do réu é decidida a priori. Segundo a 
autora, como era de se esperar, o julgamento 
de Smith chamou mais atenção do que os 
julgamentos dos escravos. A acusação in-
terpretava à sua maneira o diário de Smith. 
Portanto, o julgamento não teria sido parcial. 
Em sua narrativa Viotti nos mostra como os 
testemunhos foram adulterados e manipu-
lados na tentativa de provar que Smith não 
só havia semeado a insatisfação dos escravos 
como sabia da conspiração e nada fez.

No final, Smith é condenado à forca. 
Mas um pedido de perdão do tribunal é 
encaminhado ao Rei. Enquanto aguardava 
o resultado Smith permaneceu preso (estava 
doente). Entretanto, quando foi perdoado 
já era tarde demais. Morreu na cadeia de  
tuberculose.

Finalizo esta parte reforçando o brilhan-
te trabalho que Emília Viotti da Costa realiza 
com as fontes. Foi da diversidade delas que 
as ideais da autora foram colhidas. Entre as 
fontes pode-se citar: autos dos processos; 
revistas evangélicas; cartas trocadas entre 
missionários, superiores, amigos e famílias; 
diários (o diário de Jonh Smith parece ter 
sido fundamental para a autora); jornais de 
época; além de uma vastíssima bibliografia 
produzida no período da revolta além de 
clássicos da historiografia, entre outros. 
Com essa riqueza de fontes, Emília Viotti 
construiu a história da rebelião sob todos os 
pontos de vista. Não só a história da colônia 
do ponto de vista de metrópole. Mas também 
a história da Colônia sob o ponto de vista de 
quem viveu na colônia.

Sobre reflexões e aprendizados
Devo marcar que desde as primeiras 

linhas do livro fui envolvido completamente 
pela autora,  a quem pouco conhecia até 
então. Penso que a forma com que Emília 
Viotti desenvolve sua narrativa e, principal-
mente, a riqueza de aprendizados que a obra 
propiciou, capitulo a capitulo, podem ser 
responsáveis pelo meu encantamento pela 
mesma. Por isso mesmo decidi utilizar essa 
referência como um dos olhares teóricos que 
partirei meu trabalho, principalmente sobre 
o como fazer uma pesquisa histórica.

As teorias funcionam como ferramentas 
para que posamos olhar a realidade social 
para além do senso comum. Elas ajudam 
a problematizar as questões. Como afirma 
desde o inicio do trabalho Zilda Iokoi, minha 
orientadora. Recordo aquí um de nossos diá-
logos recente onde destacou que os conflitos, 
as desigualdades, se colocam para o historia-
dor a partir de bases teóricas, e, deste modo, 
significam visões de mundo que diferenciam 
os historiadores em sua relação com a vida 
social.

Segundo Zilda Iokoi, o historiador olha 
segundo os fundamentos teóricos de suas 
escolhas que são visões de mundo e lugar 
social. Entretanto, não é possível encaixar 
a realidade na teoria. A teoria nos motiva a 
pensar e, deste modo, a criar novas possibi-
lidades interpretativas dentro do próprio ar-
cabouço teórico. Por isso, “é necessário olhar 
a partir de um lugar mas mover esse mesmo 
olhar como se fosse por meio de um caleidos-
cópio”. Ao girar o instrumento, o historiador 
verifica se ele aponta diferentes intensidades 
e se consegue ver a sobredeterminação de 
um nível do real sobre os outros. É por isso 
que temos que reescrever a história. 

Na minha pesquisa, o trato com as 
experiências sociais e com a cultura dos 
seringueiros me levou a considerar a obra 
de E. P. Thompson (1997) como uma das 
fonte inspiradora. Outra fonte, não menos 
importante, será sem dúvidas Emília Viotti 
da Costa. 

Em sua narrativa Emília Viotti consegue 
demonstrar, a partir da análise de um aconte-
cimento histórico particular (uma rebelião), 
que na vida de cada um dos sujeitos sociais 
envolvidos pulsam os ritmos da história. Nas 
palavras da autora:

As historias contadas pelos parti-
cipantes revelam suas experiên-
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cias individuais, seus sonhos e pe-
sadelos. Suas narrativas revelam 
as percepções e o modo como or-
ganizaram suas experiências. Suas 
histórias se articulam num marco 
de referência e numa linguagem 
ao mesmo tempo constituídos por 
suas experiências e delas consti-
tuídos  (VIOTTI DA COSTA, 1998, 
p.15)

Esta passagem, apresentada na intro-
dução do livro, foi responsável por uma das  
primeiras reflexões sobre a pesquisa que de-
senvolvo. Apreendi em Viotti que precisarei 
está bastante atento no diálogo com minhas 
fontes principais (os relatos dos seringuei-
ros). Pois os relatos poderão revelar as expe-
riências individuais, os sonhos e pesadelos. 
As narrativas que coletei na floresta poderão 
descortinar as percepções e o modo como os 
seringueiros organizam suas experiências.

Um texto é sempre texto vivo. E os rela-
tos dos seringueiros que estou finalizando a 
transcriação se constituirão também em um 
texto vivo. Não conterão uma verdade. Serão 
verdadeiros tanto quanto se aproximarem da 
realidade que pretendem descrever. O que 
eu enxergar nos documentos terá muito da 
minha experiência. Afinal a riqueza de um 
documento também está na experiência da 
pessoa que lê.

A autora deixa claro que fora de um 
contexto mais amplo seria impossível 
compreender a sublevação dos escravos em 
Demerara, as ações dos missionários e as 
reações dos colonos:

[...] A vida de um escravo em De-
merara era sob muito aspecto se-
melhante à vida de um escravo 
em Cuba, nos EUA, no Brasil. Mas 
havia também diferenças signifi-
cativas [...] Todas essas condições 
mudaram com o tempo. E, mais 
importante, as fazendas em toda 
parte produziam primordialmen-
te para o mercado internacional, 
e isso as expunha a contatos de 
todo o tipo com o mundo exterior 
[...] Não foram penas as condições 
locais que deram forma a vida dos 
homens e mulheres que vivam em 
Demerara”. (VIOTTI DA COSTA, 
1998, p.16)

Dessa constatação, refleti e ponderei 
que não somente as condições locais dão 

vida aos homens e mulheres que vivem 
nas florestas de Xapuri. Eles são também 
influenciados por um contexto maior. Isso 
reforçou a ideia que poderá ser relevante 
buscar compreender todo esse contexto, 
bem como as relações que os seringueiros 
estabeleceram e estabelecem com diversos 
grupos e organizações. Por exemplo, com o 
sindicato (STR de Xapuri), com as ONG´s 
(principalmente ambientalistas), com os 
partidos políticos, com o Governo do Estado 
do Acre, entre outros. 

O balanço historiográfico realizado para 
a tese já havia despertado para a importância 
dos contextos maiores e para as relações que 
os seringueiros estabelecem. Nas primeiras 
visitas às florestas de Xapuri observei, por 
exemplo, que grande parte dos moradores 
recebem o “bolsa família”. Que o programa 
do Governo federal “Luz para todos” está 
provocando mudanças no viver dentro das 
“colocações”. Também me pareceu claro as 
influências que o “ambientalismo” exerce (e 
exerceu) na vida dos seringueiros. Bem como 
as flutuações dos preços da borracha e da 
castanha.

Com relação ao “ambientalismo”, vale 
notar que a história desses brasileiros invi-
síveis que viviam embrenhados na floresta 
só foi revelada para o mundo nos finais dos 
anos de 1980 quando construíram uma 
forma de se mostrarem, ou seja, quando 
se uniram ao movimento ambiental. Essa 
relação também provocou problemas, como 
evidencia a fala da colaboradora Dercy Teles, 
presidente do STR de Xapuri. Na entrevista 
que Dercy concedeu em 15/10/2011 afirmou 
que um dos motivos do enfraquecimento do 
“movimento” dos seringueiros, e do próprio 
Sindicato de Xapuri depois da Morte de Chi-
co Mendes, foi a briga por verbas destinadas 
por organismos internacionais. Entretanto, 
Viotti  nos alerta: 

[...] o impacto das mudanças eco-
nômicas e ideológicas internacio-
nais na vida dos colonos e escravos 
só pode ser avaliado no contexto 
das condições particulares que 
predominaram em Demerara. A 
colônia não era uma tela em bran-
co no qual a historia estivesse sen-
do feita. Ela possuía uma ecologia 
e uma história própria.” (VIOTTI 
DA COSTA, 1998p.66). 

Esse alerta da autora me fez pensar que 
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os seringueiros de Xapuri, como em Demera-
ra, também não “são uma tela em branco”. 
Os seringueiros possuem histórias próprias. 
Dessa maneira, as mudanças que acontece-
ram e/ou estão acontecendo até podem ser 
frutos de impactos externos (inclusive da 
expansão do “moderno sistema-mundo” - 
ver mais em Immanuel Wallerstein), mais 
não se deve relevar as condições particulares, 
as especificidades de suas vidas na floresta.  
Esse cotidiano vivido também é decisivo. A 
integração dos seringais à suposta moderni-
dade nos anos da “florestania” e do “desen-
volvimento sustentável” (com seus ramais, 
sua energia, etc.) suscitou expectativas nos 
seringueiros, insatisfações, deu novas noções 
de direitos e, também, novas oportunidades 
de resistência. Tudo isso precisarei captar e 
compreender.

Foi possível apreender com Viotti que 
os indivíduos não são portadores passivos 
de ideologias. Segundo a autora os “missio-
nários, colonos, escravos e autoridades reais 
criavam seus próprios roteiros dos discursos 
disponíveis e do material fornecido por seu 
passado e pelas experiências do presente” 
(VIOTTI DA COSTA, 1998, p.16). E os serin-
gueiros de Xapuri? Provavelmente também 
criam seus próprios discursos, utilizando 
como base seus passados e experiências do 
presente. Portanto, não seriam receptores 
passivos. Após a leitura do livro de Emília 
Viotti isso parece ter ficado mais claro, prin-
cipalmente quando retomei o trabalho de 
transcrever e transcriar as entrevistas. 

Outro ponto a destacar, que apareceu 
como importante aprendizado na leitura rea-
lizada, é que devo inserir os diversos pontos 
de vista que possam explicar as mudanças 
nos modos de vida daqueles que habitam as 
florestas de Xapuri. Apesar de minha inten-
ção primordial ser dar voz aos seringueiros, 
deixar que falem sobre as mudanças e como 
as viram (intenção que ainda permanece), 
minha narrativa necessitará conter todas 
as vozes. Como muito bem fez a autora, 
apresentado as vozes dos missionários, dos 
colonos e dos escravos. A proposta de cole-
tar depoimentos de pessoas que chamei de 
especialistas no projeto de pesquisa inicial 
(pesquisadores da UFAC, jornalistas, bu-
rocratas do governo, etc.) poderá ser passo 
importante para apresentar esses outros 
olhares.

Os documentos utilizados pela autora, 

encontrados na Universidade de Yale/EUA, 
mostravam a colônia do ponto de vista do im-
pério e do ponto de vista da própria colônia. 
O que permitiu a Emília Viotti não fazer uma 
história somente utilizando um olhar. Disso 
ponderei de que não posso ficar somente nas 
teses e dissertações sobre seringueiros que 
li e resumí para meu trabalho na explicação 
de alguns aspectos da vida dos habitantes 
das florestas de Xapuri. Até mesmo porque a 
maioria apresenta uma narrativa estrutura-
lista, que apaga os seringueiros da história a 
reforça a ideia de que a estrutura é que deter-
mina tudo. Também porque as visões sobre 
os seringueiros encontradas na historiografia 
acreana, em sua maioria, não apresentam 
uma posição critica do que era realmente a 
vida desses sujeitos. Mesmo quando a crítica 
aparece, ela está impregnada de ideologias. 
Por isso a leitura de outros documentos 
poderá propiciar uma visão diferente. Penso 
que ainda existe uma história a ser escrita 
dos seringueiros.

A autora, a certa altura do texto, sugere 
uma continuidade das tradições trazidas 
pelos escravos da África, principalmente 
aquelas não vinculadas ao trabalho escravo 
e a disciplina. Aponta também que “os escra-
vos [...] se apropriaram (nos limites impos-
tos pela escravidão) de símbolos, valores e 
práticas da cultura dos senhores”. E que esse 
processo “de euro-afro-crioulização é essen-
cial para a compreensão da rebelião de 1823” 
(VIOTTI DA COSTA, 1998, p.105). Relacio-
nei isso com a história dos seringueiros da 
Amazônia, que quando vieram do nordeste 
brasileiro também não transferiram de forma 
intacta suas tradições. Mas devido às condi-
ções do sistema de aviamento1, como forma 
de resistência e sobrevivência se apegaram 
a muitas delas. Também se apropriaram de 
símbolos, valores e práticas da cultura dos 
índios quando chegaram. 

Parece-me claro que foi na resistência 
cotidiana que os seringueiros reafirmaram 
o apego a seus direitos pela manutenção na 
terra onde viviam há tempos (principalmen-
te durante o processo de expulsão dos final 
dos anos de 1970 e inicio dos 80, quando os 
paulistas2 chegaram para implantar outras 
atividades). Foi na resistência cotidiana que 
os laços de solidariedade entre os seringuei-
ros se fortaleceram, que lideres como Chico 
Mendes e Wilson Pinheiro se formaram, e 
que atos de desafio individuais se converte-
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ram em protestos coletivos (em “empates”). 
Mas atualmente, quais as formas de resistên-
cia dos seringueiros? Contra o quê, ou contra 
quem resistem?

Ainda sobre tradições, destaco que 
algumas questões estão se apresentando em 
minha pesquisa que precisarei dar conta. 
Uma delas é o papel da educação entre os 
seringueiros de Xapuri. A pesquisa tem 
evidenciado (depoimentos e vivências mi-
nhas nos seringais) que os mais velhos não 
tiveram como estudar, mas seus filhos agora 
estudam em tempo integral. E como estu-
dam, não estão aprendendo mais a função 
(cortar seringa). Não sabem mais caçar. Nem 
desejam aprender o que sempre foi passado 
de pai para filho. Seus sonhos agora são 
outros. Essa tradição de cortar, de “esperar” 
o animal na mata estaria se perdendo nos 
seringais de Xapuri? Isso não implicaria em 
problemas futuros para o exercício do corte 
da seringa? O que significa tudo isso?

Para finalizar aponto outra parte da obra 
que visualizei semelhanças com a trajetória 
dos seringueiros do Acre. Falo dos missio-
nários que foram, segundo a autora, identi-
ficados como subversivos pelos colonos de 
Demerara. Apesar da história não se repetir é 
possível situações semelhantes acontecerem 
em outros momentos históricos. Um exem-
plo parece ser o dos padres do Acre, adeptos 
da Teoria da Libertação, que através das 
Comunidades Eclesiais de Base- CEB con-
tribuíram na organização dos seringueiros 
para a resistência contra a expulsão de suas 
“colocações” nos anos de 1970 e 1980. Com a 
palavra a seringueira colaboradora de minha 
tese Dercy Teles:

Em 1978 inicia a Teologia da Li-
bertação em Xapuri, e os padres 
começam a fazer visita às comu-
nidades fundando grupos de evan-
gelização. Que naquele tempo não 
eram comunidade, se chamavam 
seringais mesmo. Os padres fun-
davam os grupos de evangelização 
que eram aglomerados de pessoas 
da vizinhança para refletirem so-
bre a vida em torno do evangelho. 
Para rezar, e também fazer uma 
discussão a respeito de tudo o que 
estava acontecendo naquele mo-
mento. Nos não chamávamos de 
discussão politica, apesar de ser 
politica. É que não entendíamos 
essa palavra. Em 1978 o Padre 

Cláudio Avalone fez a visita no 
nosso seringal. Passou pela nossa 
casa e foi ate o Seringal Barra. Fez 
um circulo. Ele entrou pelo Serin-
gal Boa Vista, passou pelo Seringal 
Sibéria, Seringal Barra, e saiu pelo 
Boa Vista e pelo São João do Gua-
rani, fazendo essa discussão e fun-
dando os grupos de evangelização 
Nessa viagem, eles fizeram uma 
reunião na nossa casa e fundaram 
o grupo de evangelização. Fui indi-
cada pela a comunidade para ser 
responsável pela animação daque-
le grupo, fiquei com essa responsa-
bilidade. Fiz algumas capacitações 
promovidas pela paroquia e acho, 
se não me falha a memoria, que 
uns seis meses depois volta o Padre 
novamente. Nessa segunda visita 
veio acompanhado de uma pessoa 
do Sindicato. Nessa visita foi fun-
dada uma delegacia sindical e as 
pessoas da comunidade, novamen-
te, me indicaram como Delegada 
Sindical, já que eu era animadora 
de grupo.

Os missionários pregavam para os 
escravos de Demerara o evangelho, que 
se tornava subversivo a partir da própria 
experiência dos escravos. Da mesma forma, 
os padres de Xapuri pregavam para os se-
ringueiros. Pregavam e educavam os serin-
gueiros. Também ajudavam na formação dos 
grupos de evangelização. Mas a pregação só 
se tornou revolucionária a partir da própria 
experiência dos seringueiros. Experiências 
de resistência que, dia após dia, experimen-
tavam contra os patrões seringalistas. A 
narrativa da autora é tão intensa, tão cheia 
de detalhes, que o leitor consegue visualizar 
o que acontecia em Demerara. Também isso 
se constituiu um grande aprendizado para a 
redação de minha tese. É por isso que Emília 
Viotti da Costa deve se constituir um dos 
olhares de onde partirei para escrever minha 
pesquisa.

Notas
1  Cadeia de fornecimento de mercadorias a cré-
dito, cujo objetivo era a exportação da borracha para a 
Europa e EUA. Aviar = fornecer mercadoria a alguém 
em troca de outro produto. O barracão aviava as mer-
cadorias aos seringueiros e anotava em uma caderneta. 
Os seringueiros entregavam suas produções de borra-
cha. No final do ano os patrões realizavam a contabi-
lidade para observar se os seringueiros haviam obtido 
saldo ou não.  Era comum os patrões enganarem os 
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seringueiros no peso da borracha e nas anotações das 
mercadorias.
2  A nomenclatura paulistas foi cunhada por 
jornalistas ligados à imprensa alternativa dos anos 70 
e por lideranças dos movimentos sociais urbanos e ru-
rais, para denominar empresários e fazendeiros de ou-
tros Estados que chegaram ao Acre no inicio dos anos 
de 1970.
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Entre a imagem e a narrativa: um olhar sobre a iconografia do 
mar de dentro da vida dos ribeirinhos do Rio Madeira (RO)

Carmen Tereza Velanga
João Carlos Gomes
Mario Roberto Venere
Universidade Federal de Rondônia

Introdução
A poética da palavra inquieta de Octavio 

Paz nos ensina a eterna lição que quem já 
experimentou da esperança, jamais esquece. 
E o eterno mestre da Pedagogia da Esperan-
ça Paulo Freire (1996) deixou marcado em 
nossa entranha acadêmica na epistemológica 
da autonomia que “a experiência histórica, 
política, cultural e social dos homens e das 
mulheres jamais poder se dar “virgem” do 
conflito entre as forças que obstaculizam a 
busca da assunção de si por parte dos indi-
víduos e dos grupos e das forças em favor 
daquela assunção” (FREIRE, 1996, p. 24). 

É na transmutação deste olhar poético 
que o presente estudo revela as narrativas 
imagéticas dos ribeirinhos do Rio Madeira, 
no município de Porto Velho, estado de Ron-
dônia, que estão sendo expulsos de forma 
abusiva de suas casas pelos ritmos das águas 
das comportas das Usinas Hidrelétricas San-
to Antonio, as quais vêm causando impactos 
naturais e culturais aos homens e mulheres 
do bioma amazônico no estado de Rondônia.

 Diante da necessidade de preserva-
ção e conservação dos ambientes naturais e 
culturais da Amazônia os ritmos das águas 
na produção de energia vêm causando sérios 
danos ambientais a fauna e flora do ambien-
te amazônico no estado de Rondônia. Os 
registros imagéticos e a coleta das narrativas 
deste estudo mostram o estado de opressão 
que vive a população ribeirinha que vive às 
margens do Rio Madeira. 

O estado de opressão dos ribeirinhos re-
velados nesse estudo demonstra o estado de 
angustia e o desejo de libertação da alienação 
imposta pela relação de capital e trabalho do 
projeto neoliberal colonialista do modelo 
desenvolvimentista por meio da construção 
de usinas elétricas na Amazônia. 

Não resta dúvida que a conscientização 
é uma forma de sensibilizamos as massas 
populares para abandonar a consciência 
ingênua em relação ao “desenvolvimento 
econômico” como forma de ascensão social 

no estado neoliberal colonialista. O modelo 
alienante de desenvolvimento sustentável 
mascara as expulsões abusivas dos ribeiri-
nhos do Rio Madeira com a promessa de uma 
“vida melhor” sem considerar a diversidade 
cultural dos sujeitos nascidos e criados no 
ambiente amazônico. 

Necessário se faz, pois, que a conscien-
tização seja trabalhada em toda a sociedade. 
De nossa parte, consideramos essa discussão 
um espaço epistemológico para compreen-
dermos a diversidade cultural da Amazônia 
a partir do modelo desenvolvimentista que, 
no momento, culmina com a construção das 
usinas hidrelétricas, bem como o choque de 
capitalismo que tentou imprimir a marca do 
“Brasil, um país de todos”, e depois ma-
quiou o modelo neoliberal com o lema “País 
rico é país sem pobreza”.

Todavia, as identidades culturais cons-
truídas na região amazônica pelo modelo 
oficial neoliberal do chamado “governo para 
todos”, deixam marcas profundas e são 
desrespeitadas ao deixar de se considerar a 
diversidade cultural dos ambientes naturais 
e culturais da Amazônia brasileira. Tais mar-
cas merecem destaque nas pesquisas acadê-
micas da Universidade Federal de Rondônia 
que almejam compreender a iconografia do 
mar dentro dos atingidos por barragens no 
Rio Madeira. Com certeza acadêmica de que 
“ninguém nasce feito [...] Vamos nos fazendo 
aos poucos na prática social de que tornamos 
parte” (FREIRE, 2001, P. 40).

Desenvolvimento e sustentabilida-
de em Rondônia 

Sato (2002, p. 4) comenta que “diferen-
te do que a maioria pensa, a globalização do 
mercado, inserida nos discursos do desen-
volvimento, iniciou-se na era do Mercanti-
lismo, na época das grandes navegações”. 
Nessa perspectiva a autora nos mostra que 
o fenômeno da globalizado é uma tentativa 
de homogeneização dos padrões econômicos 
que pretende por meio da sustentabilidade 
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do desenvolvimento requerer a democrati-
zação do Estado sem o abandono ou substi-
tuição do mercado.  Com isso os modelos de 
desenvolvimento são marcados por dificul-
dades provocadas por situações de extrema 
desigualdade social e degradação ambiental.

Por outro lado, Sauvé (2004, p. 10) nos 
mostra que o modelo de desenvolvimento 
globalizante é construído na “tríade econo-
mia-sociedade-ambiente, que compõe a base 
da perspectiva teórica do Desenvolvimento 
Sustentável (DS)’’, ilustrando que a econo-
mia não é percebida como parte integrante 
da realidade social, nem da sociedade artesa-
nal, mas como uma entidade distinta fora da 
sociedade. Sendo que a economia se impõe 
na sociedade assim como no ambiente cau-
sando sérios danos aos ambientes naturais e 
culturais do planeta terra sem considerar as 
características da diversidade local. 

Desta forma, as diversas concepções 
de desenvolvimento podem variar histórica 
e ideologicamente, conforme o empodera-
mento do poder local. Neste cenário, a que 
“modelo de desenvolvimento” estamos nos 
referindo quando apontamos a crueldade 
da exclusão que marca o modelo desenvol-
vimentista que vem sustentado a construção 
das usinas hidrelétricas no estado de Rondô-
nia?

Consideramos que esse modelo exclu-
dente tem origem numa perspectiva Liberal 
Tradicional que se instalou no estado a partir 
década de 70 com o modelo desenvolvimen-
tista da ditadura militar brasileira, que ainda 
hoje determina o desenvolvimento da região 
norte do Brasil.

Neste modelo de desenvolvimento social 
o manejo das águas vem sendo sustentado na 
ótica da macro economia que não possui ne-
nhum compromisso com a diversidade cul-
tural da região; trata-se de  modelo imposto 
ainda sustentado por herdeiros políticos da 
ditadura militar definindo o desenvolvimen-
to regional baseado apenas no crescimento 
econômico. Esse modelo compreende que 
nação ou país desenvolvido é aquele que 
acumula e aumenta a sua riqueza, sem que 
seja considerada a distribuição da renda, 
acumulando a riqueza nas mãos da minoria 
rica e provocando miséria e exclusão dos 
pobres sem respeito à diversidade cultural.

Neste sentido, o conceito de desenvol-
vimento econômico equivale às conquistas 
tecnológicas sem demonstrar sensibilizar-se 

com o desenvolvimento social dos povos 
amazônicos. Esse modelo passa a ser medido 
por um conjunto de serviços, apoiados e 
patrocinados pelo Estado brasileiro, que sus-
tenta em falso pedestal o discurso de que a 
finalidade é diminuir a distância social entre 
o norte e o sul.

Com isso o modelo desenvolvimentista 
das usinas é construído por meio das políti-
cas públicas que traz apenas a visão míope do 
macro economia. Desta forma, acabam cau-
sando medidas compensatórias para apoiar 
as intenções de desenvolvimento sustentável 
neoliberal que não assegura  autonomia 
dos homens e mulheres da Amazônia, pelo 
contrário, acaba atrelando cada vez mais 
às “mãos benfeitoras” do estado, gerando 
dependência e exclusão abusiva.

Tais conceitos de desenvolvimento a 
qualquer custo vêm sendo revistos pelos es-
tudiosos em meio à crise ecológica, levando o 
mundo a descobrir que os recursos naturais 
do planeta são finitos e que a humanidade 
precisa intervir para produzir uma mentali-
dade de preservação e conservação ambien-
tal para a sua própria proteção e das gerações 
futuras. Dessa forma, o planejamento am-
biental torna-se imprescindível, seja a curto, 
médio ou em longo prazo.

A educação desponta neste cenário 
como importante protagonista da história 
dos “despossuídos da Terra”, como afirma 
Paulo Freire. Neste sentido, a educação como 
paradigma de sensibilização ambiental tem a 
tarefa de descolonizar conceitos arraigados 
nas mentes dos colonizados, como “desen-
volvimento” e “sustentabilidade”, a fim de 
colocar à prova da razão crítica o que vem 
sendo veiculado nas mídias e nas escolas, 
por meio de livros e textos didáticos que não 
traduzem o real sentido dos conceitos, pelo 
contrário, colonizando-os, ajudam a tornar o 
sistema educacional alienante e alienador da 
mente humana.

Rondônia: palco do descaso à natu-
reza

Teixeira e Fonseca (2006) demonstram 
a historia regional em períodos. Assim, o 
Período Colonial foi marcado pela ocupação 
e colonização do Vale do Guaporé por meio 
da exploração do ouro e drogas do sertão, e 
construção do Real Forte Príncipe da Beira. 
O Século XIX foi marcado pelo ciclo da 
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borracha e poaia com a migração nordestina 
para Amazônia. Já o Século XX foi marcado 
pela construção da Estrada de Ferro Madeira 
Mamoré, Linha Telegráfica, criação dos 
primeiros municípios (Porto Velho, Santo 
Antônio e Guajará-Mirim), criação do Ter-
ritório Federal do Guaporé, abertura da BR 
364 e posterior pavimentação, exploração 
dos garimpos de ouro, cassiterita e pedras 
preciosas, colonização agropastoril (décadas 
de 1970 a 1990), bem como criação de novos 
municípios e do Estado de Rondônia.

A historia recente assinala que as 
décadas de 1970 a 1990 foram identificadas 
com os projetos de colonização agropastoris 
ao longo dos eixos rodoviários (BR 364, BR 
429 e vicinais), mineração (ouro: Vales do 
Madeira e Mamoré), cassiterita (Garimpo 
do Bom Futuro e outros). Nessas décadas 
ficaram evidentes os conflitos entre colonos e 
populações indígenas, colonos e populações 
extrativistas, colonos e outros grupos de po-
pulações tradicionais, garimpeiros e indíge-
nas, garimpeiros e populações tradicionais, 
posseiros x grileiros, além dos choques entre 
entidades governamentais e populações tra-
dicionais.

A década de 1980 foi marcada espe-
cialmente pela construção da UHE Samuel, 
trazendo os esperados conflitos entre 
moradores expropriados e administradora, 
empreiteira e poderes estaduais.

A partir de 2006 até os dias atuais 
(2012), a construção das hidrelétricas do 
Rio Madeira e projetos subsequentes vêm 
estimulando conflitos entre as populações ri-
beirinhas, entidades ambientalistas e outros 
grupos organizados, governo estadual e os 
empresários que dão sustentação ao projeto. 
Como se observa:

As constatações iniciais obtidas 
[...], no acompanhamento das au-
diências públicas, reuniões promo-
vidas pelos consórcios e entrevis-
tas, denotam que o formato técnico 
e social proposto para o empreen-
dimento, bem como o contexto de 
precariedade político-institucional 
em que vem se dando sua imple-
mentação, predispõem as comuni-
dades ribeirinhas a uma profunda 
desestruturação social e ambiental 
(GARZON, 2012, p.3).

Fig. 1 -Visão do canteiro de obras da UHE Santo Antonio do 
Rio Madeira (Foto: Mario Venere)

Será na presente década que Porto 
Velho, a capital de Rondônia, passa a ser 
considerada uma das cidades mais violentas 
do país. Observam-se nas ruas os elevados 
índices de criminalidade, violência, uso e 
tráfico de drogas e de prostituição, inclusive 
infantil. Torna-se evidente o grande numero 
de desempregados permanentes, e, na déca-
da atual de 2010, a campanha denominada 
USINAS JÁ, contava, notadamente, com 
grande apelo popular, principalmente das 
populações mais carentes, que tinham neste 
modelo de “desenvolvimento”  a perspectiva 
de emprego, assim como contava com o apoio 
dos grandes empresários, os mais ricos, cujos 
interesses econômicos e aumento de poder 
eram (e são) inquestionáveis.

Fora da capital do estado, Rondônia 
passa a exibir o modelo desenvolvimentista 
tradicional, predatório, sem que haja cons-
cientização popular diante da devastação da 
natureza em beneficio da expansão do capi-
tal, gerando lucros exorbitantes para alguns 
e uns poucos empregos para a grande massa 
de trabalhadores sem outras perspectivas.

No âmbito educacional pouco se vê 
agendas oficiais que destaquem e consigam 
o engajamento popular acerca dos graves 
problemas socioambientais que o estado vem 
sofrendo. Desta forma parece improvável 
construir um desenvolvimento sustentável 
sem uma educação ambiental que respeita a 
diversidade cultural do bioma amazônico.

Há um silencio incomodo sustentado no 
“progresso” prometido que ainda não chegou. 
Nas escolas não há mudanças, percebe-se 
ainda o uso de livros didáticos, textos e outros 
recursos de ensino vinculados ao modelo do 
colonizador. São modelos educacionais que 
alienam as mentes dos homens, mulheres, 
jovens e crianças da bela Amazônia.

A literatura usada é a clássica, a história 
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nacional contada ainda é a dos heróis mili-
tares, a história dos sobreviventes à barbárie 
indígena é desconhecida. Os heróis locais são 
folclorizados ou esquecidos, e as instituições 
de formação de professores pouco se preocu-
pam em seus currículos com tais discussões 
temáticas.

O estado de Rondônia necessita ser 
repensado à luz da descolonização. Ainda 
carece de pesquisas científicas que possam, 
de fato, servir de instrumentos de sensibili-
zação para a transformação da mentalidade 
local e de futuros projetos que sejam ecolo-
gicamente sustentáveis, nos quais os homens 
e mulheres são elos da defesa da diversidade 
cultural. Sim, pois a luta pelo verde do bioma 
amazônico sem homens e mulheres do local 
fica sem cor! E não há maior ternura do que 
transformar essa relação ecologicamente 
humana, se não somos capazes de colocar 
as nossas universidades amazônicas na van-
guarda dessa transformação. 

As narrativas imagéticas do silên-
cio do Rio Madeira

Buscamos compreender as narrativas 
dos moradores que passam pelo processo de 
exclusão às margens do Rio Madeira à luz 
dos autores  aqui explicitados. Por narrativa 
(origem latina) entendemos o “conhecer e 
transmitir informações”. Sabe-se que a nar-
rativa está presente desde que o indivíduo 
consegue compreender a fala, tornando-se 
um instrumento de aprendizagem, para en-
sinar e aprender uns aos/com outros.

Dessa forma, estamos permanente-
mente narrando os acontecimentos, fatos, 
eventos os quais participamos ou mesmo, 
não estamos presentes. Este conceito per-
mite reconhecer o conflito e se integram aos 
estudos, teorias, métodos e praticas sociais 
para produzir, investigar ou mesmo como 
estratégia social ou politica. É usado por pes-
quisadores para descrever estudos, analisada 
a forma como é produzida a tradição oral de 
contar estórias, sendo ela um fenômeno que 
empresta significado à vida das pessoas.

O conceito de narrativas imagéticas 
compreende a documentação, por meio de 
imagens, da realidade objetiva ou como ilus-
tração de textos e narrativas orais. É mais do 
que a dimensão instantânea da imagem, mas 
procura os significados culturais permitidos 
pelas imagens, compreende ainda a produção 

e leitura dessas imagens, com a linguagem 
visual auxiliando e transformando a pratica 
da pesquisa, fugindo do reducionismo entre 
objetividade e subjetividade na pesquisa, 
bem como da postura neutra do pesquisa-
dor/participante, possibilitando à pesquisa 
a interação entre o pesquisador, pesquisado, 
resultados e contextos.

A iconografia do mar de dentro que se 
quer refletir com as narrativas imagéticas 
deste estudo é uma reflexão sobre a educação 
ambiental de caráter multicultural acerca dos 
graves problemas ambientais que enfrentam 
a humanidade nos ambientes amazônicos, no 
caso especifico, o impacto ambiental causado 
pelas UHE de Santo Antonio do Rio Madeira.

Na perspectiva imagética o teólogo e 
filosofo Leonardo Boff (1996) nos leva à re-
flexão de que “o estado de mundo está ligado 
ao estado de nossa mente”. Nesse prisma, 
esse estudo faz o uso de imagem para realizar 
leituras mais apuradas da realidade social 
dos ribeirinhos do Rio Madeira. As suas falas 
denotam as suas memórias, suas angustias 
e falta de perspectiva no futuro promissor 
prometido pelo modelo de desenvolvimento 
que deveria vir com as usinas hidrelétricas.

Como vemos na narração de um mo-
rador ao descrever o que conhece sobre o 
impacto causado pela construção da Hidrelé-
trica de Santo Antonio.

[...] a Hidrelétrica foi construída 
em cima da cidade, não vai aju-
dar ninguém. Veja a questão da 
CAERD, o posto de captação de 
água, os desbarrancamentos, a 
interdição do Porto Graneleiro, 
os peixes que não encostam mais 
e o corredor para subida dos pei-
xes [...] a alagação que vai ter, da 
água batendo naquelas pedras e a 
quebra de barrancos são as conse-
quências [...] a imprensa não di-
vulga o que vem acontecendo [...] o 
tanque da CAERD está atolado na 
areia, o Mirante está desbarran-
cando, o canal do rio está sendo 
deslocado a cada dia. O Rio Ma-
deira é um rio em formação, não 
tem o seu leito fixo [...] (Morador 1)

A imagem abaixo confirma a narração 
deste morador. Indica que os problemas 
para a captação de água, caso não sejam 
encontradas as soluções para evitar o que os 
moradores pressentem.
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Fig.02- Área de captação de água da companhia de água de 

Rondônia–CAERD (Foto: Mario Venere)

 
A mudança de percurso do Rio Madeira 

prevista para breve também é assunto das 
narrativas orais dos moradores que rompem 
o silêncio e soltam sua voz em busca da jus-
tiça ambiental.

Veja... Os ribeirinhos vêm plan-
tando normalmente nas margens 
do rio no verão. No momento está 
cheio de feijão, milho novo... É um 
rio diferente do Rio Jamari, que 
tem o seu leito cercado por barran-
cos [...] Quando acontecer a aber-
tura das comportas os moradores 
naquelas margens tem que ser 
avisados, porque a água vai levar 
tudo o que eles tem e que estão nas 
margens do rio, principalmente as 
caixas com peixes [...] Ele aumenta 
na vertical[...]vai mexer com tudo, 
com a vida dos beradeiros que re-
sidem na margem direita do rio.
[...] Sem falar dos bichos que mor-
reram, foi uma quantidade tão 
grande que os responsáveis não 
queriam que se falasse  coisa al-
guma, não querem que apareçam, 
não deixam filmar, fotografar...
são cobras jacaré. Cobra? Nunca 
vi morrerem tantas como aconte-
ceu naquele espaço... (Morador 1)

 
Essa narrativa nos mostra que o mora-

dor expressa suas informações reafirmadas 
nas conversas com outros moradores, 
mescladas pelas imagens e informações 
(distorcidas) das mídias que chegam até ele, 
principalmente a televisão. À semelhança de 
outros moradores, expressa sua indignidade 
com a situação com palavras exaltadas, 
algum palavrão, sempre com olhos tristes 
de quem se despede sem ter participado da 
viagem.

[...] Eu não estudei, mas não sou 
doido. Esse pessoal caga em cima 
das pessoas. Se deixar do jeito que 

está vai acabar com as compensa-
ções, aquela quantidade de dinhei-
ro que vai para a prefeitura, quem 
recebe?
Falam que não vai ter impacto, 
como é que não vai haver se estão 
mexendo com a natureza? [...] E 
sem falar que essa usina não é dis-
tante da cidade, deveria ser feita 
em outro local. Essa área que to-
maram tudo é patrimônio históri-
co [...]

 Quanto às chamadas compensações 
sociais devidas pelos empresários das usinas 
não passa despercebido, na narrativa do 
morador, a propaganda enganosa que está 
sendo veiculada na cidade e entre eles, os 
principais atingidos.

Outro problema que tem sido fala-
do pelas pessoas, é a falta de peixe 
naquela região. Aqui ao lado da 
balsa, pescavam-se muitos peixes 
barba chatas, hoje, acabaram não 
se pegam mais como era antes [...] 
Uma constante na região são as 
explosões, com estrondos que che-
gam a assustar as pessoas, estre-
mecer as casas [...] Outro proble-
ma está sendo o acúmulo de terra 
é uma realidade, o rio Madeira 
é um rio em formação [...] Outro 
problema que já foi dito e, não foi 
levado em consideração é com re-
lação ao flutuante que foi inaugu-
rado no porto Cai N’Água, na épo-
ca das cheias, vai ser difícil para 
os barcos pararem. Você imagina 
quando estiverem abertas as 42 
duas turbinas? Isto vai provocar o 
maior banzeiro [...] Na época das 
mortandades dos animais as pes-
soas eram proibidas a andar com 
o celular para não fazer imagem. 

Fig.03- Muro de contenção à margem direita do Rio  
Madeira. (Foto: Mario Venere)
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Em visita ao Rio Madeira nas imedia-
ções do Porto, saída para Manaus-AM, no 
período da manhã, encontramos outro mo-
rador daquela localidade, e colhemos a sua 
narrativa.

A construção desta barragem pre-
judicou e muito, principalmente 
ao meio ambiente. Naquela loca-
lidade tinha uma cachoeira que as 
pessoas vinham visitar. Hoje, nin-
guém vem mais para visitar por-
que, ninguém mais pode passar 
daquela torre. É proibido!  O des-
moronamento na beira do rio, eles 
querem contê-lo jogando pedras, 
mas está difícil (Morador 2).

O saudosismo do morador reflete sua 
angustia diante do futuro incerto para eles 
que ficaram à mercê de promessas vãs.

Deus fez a natureza bem feita, isso 
não acontecia. O desmoronamen-
to dos barrancos não havia, exis-
tiam as vazantes que matavam a 
força que vinha das cachoeiras e 
não atingia a margem direita e, 
nem à esquerda. Fizeram as bar-
ragens, fecharam as comportas e, 
ao abrir a água veio com força e 
foi levando parte da margem di-
reita, derrubando o barranco, não 
deixaram vazante para conter a 
força da água. É muito estudo e 
não tem decisão. A definição é nem 
uma coisa e nem outra [...] Eu par-
ticipava com uma professora, eu 
era o piloto do barco que colhia 
os sedimentos, além disso eles fil-
mavam e fotografavam as beira-
das do Rio Madeira, ela tem tudo 
em documento. Foi observado que 
nunca bateu um metro com o ou-
tro, a água tinha um canal aqui e 
no outro dia um novo canal, não ti-
nha um canal fixo. O que foi obser-
vado naquele trabalho é que havia 
muito sedimento. Esse sedimento é 
algo que o ribeirinho utiliza para 
suas plantações, principalmente o 
da melancia. A terra onde não há 
acumulo daquele sedimento é áci-
da, e presta apenas para o plan-
tio de mandioca – macaxeira [...] 
(Morador 2).

O morador continua sua narrativa, de-
monstrando o sentimento de perda e engano 
diante das indenizações das compensações 
sociais anunciadas:

Com relação a moradia, o povo 
morava a 30 ou 40 anos. O Minis-
tério Público mandou retirar o pes-
soal daquele espaço. Foi só  agora 
que o povo conseguiu receber as 
indenizações, através dos advo-
gados da Associação dos Morado-
res do Bairro do Triangulo, agora 
que conseguiram a vitória. Todos 
os dias a empresa (Santo Antonio 
Energia), responsável pela retira-
da dos moradores, paga indeniza-
ções a cinco famílias. É muita ação 
que tem que dar parecer e, a nossa 
sorte é o Ministério Público ser a 
favor do povo. A nossa sorte!  Isso 
daí não esfria para eles de jeito ne-
nhum  (Morador 2).

Podemos observar nas narrativas 
apresentadas o sentimento de impotência, 
de angustia diante dos fatos. Como será 
o futuro? A “invisibilidade” dos atingidos 
por barragens nos fazem refletir sobre os 
direitos humanos ou o cerceamento desses 
em situações maquiadas, manipuladas a 
favor das elites dominantes e em favor dos 
interesses do grande capital. Aos sem voz, 
aos sem teto lhes são negados o seu direito. 
Como isso poderá ser corrigido? Através das 
audiências públicas realizadas pelo Ministé-
rio Publico Federal – MPF, buscamos as no-
ticias recentes veiculadas na imprensa local, 
publicada no dia 16/02/2012, informando 
que: “Deslizamentos expulsam moradores 
do Triângulo”.

É desalentadora a paisagem for-
mada pelas cerca de 70 casas de-
socupadas ao longo do rio Madei-
ra, no bairro Triângulo em Porto 
Velho, ameaçadas de desabamento 
por fortes banzeiros que teriam 
sido intensificados durante a aber-
tura de comportas da Usina Hi-
drelétrica de Santo Antônio, que 
está em obras a 4 quilômetros do 
local. Moradores que vivem há 25 
anos no Triângulo dizem que nun-
ca viram banzeiros tão fortes. A 
hidrelétrica fica de frente para a 
área atingida, o que teria intensi-
ficado os deslizamentos, um fenô-
meno conhecido na região como 
terra caída. Os moradores atin-
gidos foram alojados em hotéis e 
residências, com ajuda financeira 
da empresa responsável pela obra, 
obedecendo a um Termo de Ajus-
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tamento de Conduta (TAC) firma-
do com intervenção do Ministério 
Público. O “Movimento Banzeiros” 
(semfronteirasnomadeira.blogs-
pot.com) está apoiando os mora-
dores e a Santo Antônio Energia 
providenciou a colocação de ro-
chas nas margens do rio para pro-
teger as encostas.(.http://www.
amazoniadagente.com.br/?page_
id=79&jojr_gal_id=5) 

Desta forma, a iconografia diz respei-
to, à história da civilização em geral, e do 
pensamento humano, bem como se reporta 
à historia da arte. Reflete os matizes da 
sensibilidade de cada momento histórico. 
Assim como uma palavra pode ter vários sig-
nificados dependendo do contexto, a imagem 
pode sugerir concepções diversas, conforme 
a época, o lugar e a leitura de mundo das 
pessoas que a “leem”. 

Gomes e Sato (2002, p.14) nos alerta 
que parece haver duas correntes filosóficas 
acerca da imagem: a primeira é explicativa, 
justificando a memória, a cronologia ou a 
historicidade contida num recorte de uma 
época, e representada pelo “retrato” da fo-
tografia. A outra é interpretativa, relativiza a 
condição temporal cronológica, no convite à 
dinamização da memória, territorialidade e 
identidade histórica, permitindo que a ima-
gem seja capturada pelos sentidos do olhar 
do fotógrafo. É um olhar fenomenológico 
de um ser situado no mundo, perceptivo e 
sensorial, que emerge na imagem, e que não 
apenas retrata, mas se dinamiza em sentidos 
polissêmicos de múltiplas percepções.

  
Palavra Final 

Compreendemos que a educação pode 
ser vista como promotora da mudança, de-
pendendo de como a aplicamos e do modo 
como a concebemos. A proposta educacional 
em Paulo Freire trabalha com o conceito de 
educação e sociedade como um processo em 
constante modificação e transição. Sendo a 
sociedade composta por valores, está sujeita 
a possíveis degradações, e pode chegar a 
sofrer um momento de transição, levando à 
mudança.

Nesse contexto, as imagens e narrativas 
colhidas representam os diferentes momen-
tos, o “antes” e o “agora” da e na história 
dos ribeirinhos do Rio Madeira, diante da 

perplexidade ainda não explicada entre real 
e o prometido, do imaginado e o recebido, 
ampliada pelas vozes das narrativas dos seus 
moradores expulsos de suas vidas construí-
das às margens do rio, que se vai, que se 
transforma e se deforma, que já não é mais o 
“seu rio”, mas o “o que fizeram com ele”.

A análise dos fatos em torno da deses-
truturação social e ambiental que atinge os 
ribeirinhos deve considerar os conceitos 
de colonização, desalienação e formação 
da consciência crítica e autônoma com a 
finalidade de tentar chegar à compreensão 
mais sensível dos acontecimentos que dizem 
respeito à vida concreta destes sujeitos des-
possuídos de sua capacidade de Ser, e que, 
seguramente, estando interligada à vida de 
todos os demais no planeta, deve se consti-
tuir em reflexão para todos os que buscam a 
vida integrada, ecologicamente equilibrada e 
pacificamente orientada.
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Territorialidade e dádiva: a identidade que se constrói a partir 
do rio

Cícero Pereira da Silva Júnior
Universidade Federal do Pará

Introdução
Toda pesquisa possui em sua estrutura 

uma forte carga experimental. Empreender 
um trabalho, seja ele de cunho etnográfico ou 
historiográfico, é sempre proceder articulan-
do hipóteses, seja no intuito de confirmá-las, 
seja para, diante de sua inaplicabilidade, 
reformula-las ou abandona-las em prol de 
uma leitura de mundo mais concernente com 
aquilo que chamamos de “real”. 

O fulcro central deste trabalho é a tenta-
tiva de articularmos um modelo epistêmico 
de território à experiência territorial dos 
ribeirinhos impactados pela Usina Hidrelé-
trica de Estreito, no Maranhão. 

O que corroborará nossa elucubração 
será a experiência fundante da relação 
entre ribeirinho, terra e rio, traduzida na 
linguagem, posto que nos servimos de seus 
depoimentos. 

Dessa maneira, tentaremos estabelecer 
agenciamentos entre o conceito de território 
e a vivência dos ribeirinhos para entender-
mos de que maneira eles constroem sua ter-
ritorialidade e como, a partir desta categoria, 
o processo de construção da identidade 
também toma corpo.

Dessa forma, dentre as pretensões que 
residem neste texto emerge a tentativa de 
dar voz aos que ainda não tiveram o direito 
de falar, para que sua história não se perca 
nas brumas do tempo. 

Nesse sentido, à advertência de Walter 
Benjamin segundo a qual “todos os que até 
hoje venceram participam do cortejo triun-
fal, em que os dominadores espezinham os 
corpos dos que estão prostrados no chão” 
(BENJAMIN, 1994, p. 225) e nossa tentativa 
é a de que a história dos prostrados não se 
transforme em despojo para os vencedores. 

Por isso optamos pela metodologia com 
as fontes orais, isto é, com a palavra viva dos 
ribeirinhos. A intenção, todavia, não é proce-
der numa exaustiva análise do discurso dos 
moradores, mas, tal qual o ‘Narrador’ pro-
posto por Walter Benjamin (1994), deixar, 
que por intermédio da linguagem, entendida 
por nós como acepção de mundo e elo entre 

o homem e este mesmo mundo enquanto 
universo constituído simbolicamente, os 
moradores da ilha comuniquem suas expe-
riências.

No Brasil a alternativa preferencial pela 
hidroeletricidade, principalmente revestida 
pelo modelo da grande hidrelétrica tem lugar 
na década de 70. É inclusive entre as décadas 
de 1970 e 1980 que há a construção simultâ-
nea de várias barragens espalhadas por todas 
as regiões do país1. 

Este tipo de empreendimento ocasionou 
(e ainda ocasiona) a inundação de vastas ex-
tensões de terras e o deslocamento compul-
sório de seus habitantes, camponeses em sua 
maioria, para localidades que não oferecem 
as mesmas condições da gleba anterior, além 
do patente prejuízo das relações sociais e do 
componente sócio-espacial. Sonia Barbosa 
Magalhães nos informa que,

[...] apenas para as barragens de 
sobradinho, Itaipu e Tucuruí, cer-
ca de cento e cinqüenta mil pessoas 
foram transferidas compulsoria-
mente, sendo aproximadamente 
80% correspondentes aos cam-
poneses e suas famílias. (MAGA-
LHÃES, 1994, p. 447)

A UHE de Estreito2 localiza-se no médio 
curso do rio Tocantins na divisa entre os 
estados do Maranhão e Tocantins. A maior 
parte de seu canteiro de obras encontra-se 
na cidade de Estreito (MA) o restante corres-
ponde a Aguiarnópolis (TO), do outro lado 
do rio. 

Diversos municípios3 foram diretamen-
te impactados por este empreendimento. No 
entanto, neste trabalho medraremos nosso 
olhar à Ilha de são José localizava-se no 
braço esquerdo do rio Tocantins, a 40 km de 
Babaçulândia, no Estado de mesmo nome 
do rio e a 70 km de Estreito, no Maranhão. 
Possuía uma extensão de 10 km de compri-
mento e 3 km de largura e era habitada por 
cerca de sessenta e oito famílias, que viviam 
basicamente do manejo das roças de vazante, 
da criação de gado e da pesca. 
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Todo o terreno era cortado por baba-
çuais, que há alguns anos, representavam 
fonte de renda auxiliar para os moradores.

O território em questão
A produção historiográfica contem-

porânea, mormente a ligada ao estudo do 
cotidiano, tem dado muita atenção á apro-
priação humana dos espaços. Tem-se estu-
dado as interpenetrações e confusões entre o 
espaço público e o privado (PERROT, 1991), 
a loucura como espaço social (FOUCAULT, 
2009), o feminino como lugar da alteridade 
(PERROT, 1988), enfim, o espaço como uma 
questão de construção e percepção sociais. 

Esta parece ser uma proposta de ela-
boração de uma arqueologia do espaço, isto 
é, um exame das condições de possibilidade 
para a construção dos espaços que habita-
mos e transformamos em território. Dessa 
maneira, pensar o espaço é tentar entender, 
de que maneira, historicamente, fazemos 
diversas apropriações dessa categoria e quais 
seus limites e agenciamentos. 

O espaço é uma relação social e fenomê-
nica porque o homem não ocupa espaço; 
constrói-o, relaciona-se com ele, interage, 
modifica-o. Um espaço passa a ser território 
quando dele me aproprio e estabeleço limites 
baseados em relações epistêmicas de poder.

Numa sociedade humana, a noção 
de espaço está associada à ideia de 
localização de lugares que são im-
portantes para o grupo social, não 
apenas por estarem associados às 
atividades de reprodução social, 
mas por serem referências impor-
tantes para a construção da iden-
tidade cultural (ALENCAR, 2007, 
p. 97).

O Território é uma categoria cultural-
mente construída por abranger tanto o espa-
ço habitado, quanto as relações imaginárias 
que o indivíduo estabelece com este espaço, 
ou seja, é um lugar que transcende o físico e 
entra no terreno do simbólico. Assim, a ques-
tão da territorialidade transcende a mera 
acepção do lugar geográfico ou do espaço 
onde se habita.

Isto significa que esta categoria está 
relacionada a construções de sentido, pois 
o território é o lugar no qual o homem põe 
sua “marca”, espaço no qual esta inscrita sua 
assinatura. 

Michel Foucault nos ajuda a pensar 
essa categoria argumentando que o território 
seria um lugar-movimento, porque seus 
limites nunca estão claramente traçados, 
mas encontram-se sujeitos a constantes ne-
gociações, pois o limite é sempre o encontro 
com o outro: a fronteira, não seria o fim, mas 
o encontro/confronto com o outro. Segundo 
este pensador, 

Não vivemos no interior de um va-
zio que se encheria de cores com 
diferentes reflexos, vivemos no in-
terior de um conjunto de relações 
que definem posicionamentos irre-
dutíveis uns aos outros e absoluta-
mente impossíveis de serem sobre-
postos (FOUCAULT, 2009, p. 414). 

Assim, o território, mais que um lugar 
geograficamente situado, é uma relação na 
qual, distintas visões de mundo se interca-
lam e interpelam. É o lugar da estratégia, do 
discurso que se contrapõe ao interdito, por-
tanto essa categoria escapa e transcende a 
modesta acepção de espaço físico, solo, lugar 
de moradia; qualquer lugar social, cultural-
mente construído e eivado de relações de 
poder pode ser entendido como território: o 
corpo, por exemplo, que o sistema capitalista 
sevicia e adestra.

A quadratura do território é eivada 
por um campo de forças mediado por ne-
gociações estratégicas e pela experiência do 
espaço geográfico traduzida em sua transfor-
mação e identificação junto ao homem. Dito 
de outra maneira, o território é um lugar de 
enunciação, e de construção da identidade, 
pois articula-se como “uma categoria a través 
da qual as pessoas se percebem no mundo 
e se situam numa paisagem em constante 
transformação” (ALENCAR, 2007, p. 96).

A relação humana com o território é 
dialógica: o homem fabrica o território, mas 
este também constrói o homem; o território 
possui a marca daquele que transita por ele 
assim como o homem possui no corpo as 
marcas de seu território. 

O território é abstraído tendo como 
prisma o sistema de relações de quem o 
criou. Em seu âmbito circulam construções 
epistêmicas que corroboram relações de 
poder que, por sua vez, sustentam instancias 
de saber. Ora, todo saber possui um domínio 
localizado, uma região de hegemonia que não 
exclui relações de força impulsionadas para 
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mantê-la ou conquista-la. Por isso, o terri-
tório é antes de tudo uma metáfora espacial 
cujo eixo central é a geopolítica imaginária 
desse mesmo espaço. 

Isso significa que assim como o chão, 
onde se mora e se planta, o rio pode ser 
território, pois nele o pescador constrói seu 
ethos, o barqueiro conhece suas “manhas”, 
seus sinais, sabe por onde ir (ou não ir). 

O território envolve também uma 
disputa pela hegemonia. Nesse sentido, não 
importam critérios de veracidade, mas de ve-
rossimilhança, isto é, o que está em jogo não 
é se uma visão de mundo é mais verdadeira 
que a outra, mas as estratégias utilizadas 
pelos grupos e atores sociais para tornarem 
sua representação do real hegemônica e 
mantê-la como tal.

De todas estas considerações podemos 
concluir que o que marcará a territorialidade 
é a experiência daquele que a constrói, expe-
riência que gera uma representação ligada 
à percepção que fazemos dos fenômenos 
sociais que nos rodeiam e dos quais fazemos 
parte, evidentemente. Nas palavras de Clif-
ford Geertz, “[...] o que o homem é pode estar 
tão envolvido com onde ele está, quem ele é 
e no que acredita, que é inseparável deles” 
(GEERTZ, 1989, p. 26).

A territorialidade é uma migrância4 de 
mentalidade. Por isso, numa vegetação de 
serrado, os ribeirinhos da ilha de são José, 
chamam-na de Sertão, porque o sertão está 
onde está o sertanejo. Vejamos o depoimento 
de Raimundo Vicente: “A vida no sertão acho 
bom por causo5 disso [...] é um milho, uma 
coisa, [...] uma espiga de milho, no tempo, 
agente tem”6.  

Memória e território
A memória, enquanto lugar no qual 

lembrança e olvido articulam-se e estabele-
cem ressonâncias, também é território por-
que acaba sendo locus das relações de força 
que instintivamente forçam o esquecimento 
ou vetam-no. 

A memória é palco de disputas ter-
ritoriais. É o tempo concomitantemente 
territorializado e des-territorializado. Ter-
ritorializado porque demarca o passado por 
meio da experiência, mantém-no vivo; des-
territorializado porque não possui limites, 
demarcações, está em constante mobilidade. 
Acaba “contaminando outras memórias”, 

isto é, não constrói um quadro puro, impe-
netrável, pelo contrário, sofre constantes 
migrações de outras memórias, junge os 
acontecimentos, seleciona-os, e aliena-os do 
tempo linear. 

A memória relativiza o tempo. Porque o 
tempo da memória não é cronológico; é local, 
territorial. Ancora-se num acontecimento, 
numa percepção espacial, “existe uma li-
gação inseparável entre memória e espaço” 
(ASSMANN, 2011, p. 170).  

Recordar é por o passado em um lugar 
transpassado de relações de poder repro-
duzidas pela seletividade das lembranças e 
pelo esquecimento. Por esta forma, “a recor-
dação tornou-se parte essencial da tradição 
identitária individual e coletiva e oferece 
palco tanto para o conflito quanto para a 
identificação” (LAMBEK, 1997, p. 07 apud. 
ASSMANN, 2011, p. 20). 

Para justificar a posse da terra e o direito 
a permanecer nela, os moradores recorrem à 
memória do povoamento e colonização da 
ilha, construindo, dessa forma, uma narra-
tiva de origem que ancora sua identificação 
com o local. 

Portanto, a memória seria o elo entre o 
indivíduo e a construção de sua identidade 
essencialmente alinhavada à territorialida-
de, pois “tanto o lugar reativa a recordação 
quanto a recordação reativa o lugar” (ASS-
MANN, 2011, p. 25). 

Ora, este entrelaçamento entre memória 
e processo identitário é o reflexo da articula-
ção linguística humana que desdobra-se não 
apenas como mero condutora de informação, 
mas como comunicadora de sentido e expe-
riência. É Walter Benjamin que nos ensina 
isto ao afirmar que a narração, enquanto 
evocação do passado, 

Não tem a pretensão de transmi-
tir um acontecimento, pura e sim-
plesmente [...]; integra-o à vida 
do narrador, para passa-lo aos 
ouvintes como experiência. Nela 
ficam impressas as marcas do nar-
rador como os vestígios das mãos 
do oleiro no vaso de argila (BEN-
JAMIN, 1994, p. 107). 

Destarte, o discurso acaba apresen-
tando vestígios do passado. Esses vestígios 
apontam para a experiência de mundo de seu 
narrador. Assim, narrar o passado é, antes de 
tudo, comunicar a experiência humana dele. 
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Podemos observar lastros de um mito 
fundacional. Uma figura, uma mulher que 
fora a primeira a adentrar a ilharga. Seu 
nome perdeu-se nas brumas do tempo e da 
memória. É Raimundo Pereira que dela nos 
fala. 

Meu pai falava numa “muié” que 
morou lá em cima no bico da ilha, 
em riba, [...] na ponta dela lá em 
riba [...], que se é bico é porque 
acabou. Num é? Aí tinha essa 
“muié” lá. Eu num sei do nome 
dela, nem como ela veio caí, nem 
como saiu.
Eu num sei se o nome dela [...] era 
um nomezim.... eu num me alem-
bro não, meu pai falava no nome 
dela, mas eu me esqueci.
Essa ‘muié”, assim pro que meu pai 
falava, acho que foi das primeira 
pessoa que entrou aqui pra dentro 
dessa ilha... criava gado... pro que 
meu pai falava ele era assim uma 
“muié” que... viúva... o quê que fos-
se. Aí depois ela vendeu aquilo lá... 
e foi embora também num sei pra 
onde [...]7.

Esta indeterminação quanto ao nome, 
proveniência e de que maneira esta mulher 
saiu de cena, não alcança, relevância, pois o 
eixo nodal da narrativa de seu Raimundo é o 
fato de que a ilha passou por um processo de 
ocupação, que houve alguém que iniciou este 
processo e deu aos outros precedentes para 
ali firmarem morada. 

Ai é que eu num sei se essa mulher 
vendeu o gado dela lá [...] prum 
senhor de Antônio Costa, [...] eu 
num sei se foi ele que comprou. Aí 
seu Antônio Costa situou lá, criou 
gado, vendeu, cabô. Aí veio ou-
tros povo pra lá, também situaro 
lá, criaro gado. Um senhor de Zé 
Vidal, Aderso, Zédão. Esses três 
pessoa situaro lá, enfim, botaram 
gado aí [...].8 

E continua, relatando a forma como sua 
família passou a ocupar o lugar.

Meu pai trabalhava dentro des-
sa ilha bem aqui, isso era ... quer 
dizer, era mais lá pro meio do rio 
assim [...].Trabalhava aqui de va-
zante: plantava fumo. 
Naquelas época de... trinta e tan-
to, quarenta, cinquenta, o plantio, 
o movimento aqui era fumo. [...] 

depois aquilo tudo acabou. [...]. Eu 
sempre trabalhava aqui mais meu 
pai. Aí quando eu me casei mudei 
pra cá. Morei uns três ano lá em 
cima.
Comprei um lotezinho ali [...] de-
pois comprei esse aqui ....
[...] meu pai nunca morou aqui 
dentro; quer dizer, ele morou um 
tanto porque foi vaqueiro do velho, 
pai dele, culá em cima, lá “pronde” 
mora uma irmã minha [...] o velho 
pai dele, meu avô criava gado aqui 
dentro.9

Em seguida, explica a forma como os 
primeiros habitantes do local estabeleceram 
sua ocupação; 

[...] aqui era o seguinte: chegava 
uma pessoa achava um lugar aí 
desocupado, arranchava aí, então 
[...] se quando ele saía, [...] tivesse 
quem comprasse [...] quem indeni-
zasse as coisinha dele [...] aí toma-
va conta daquela área ali.10

O que fica claro é que a ocupação inicial 
da Ilha de São José não possuía o intuito de 
povoamento: primeiramente era utilizada 
como terreno de pasto para o gado bovino. 
A necessidade e o tempo contribuíram para 
que os vaqueiros passassem a erguer peque-
nos ranchos para pernoitar. Posteriormente, 
trouxeram suas famílias. A partir daí outras 
atividades passaram a ser desenvolvidas no 
local, tais como a criação de porcos, o cultivo 
do fumo e a coleta do coco babaçu. 

O manejo do gado e, posteriormente, 
o trabalho na terra acabaram por favorecer 
laços vicinais pautados em relações de coo-
peração durante a faina diária, mormente 
no que concerne à colheita e quebra do coco 
babaçu. 

É o relato de Raimundo Novato, resi-
dente na ilha a mais de 52 anos, que ilustra 
nossa argumentação. Nas palavras de nosso 
narrador: “o babaçu que nos ajudava muito, 
tinha um grande valor, hoje ele tá fraco, mas 
tinha um grande valor”11

A narrativa acima, além de nos fornecer 
a informação da importância econômica da 
coleta e venda do coco babaçu para os pri-
meiros moradores da ilha, aponta para o fato 
de que o rememorar é uma atividade de atua-
lização do passado tendo como perspectiva o 
presente, não somente porque dinamiza o 
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passado, o põe em ato, mas também pelo fato 
de interpretá-lo a partir do presente. Isto 
torna-se patente no momento em que nosso 
interlocutor a firma que o babaçu “tinha um 
grande valor” mas “hoje ele tá fraco”.  

Território e poder
A territorialidade como processo 

constante, constrói-se não somente a partir 
da ocupação, mas por meio das relações de 
poder advindas deste movimento. Ora, 

[...] as relações não se desenvolvem 
no vácuo, mas sim nos territórios 
As relações são construídas para 
transformar os territórios. Por-
tanto, ambos possuem a mesma 
importância. As relações sociais e 
os territórios devem ser analisados 
em suas completividades. Neste 
sentido, os territórios são espaços 
geográficos e políticos, onde os su-
jeitos sociais executam seus proje-
tos de vida para o desenvolvimen-
to (FERNANDES, 2006, p. 29). 

Esta acepção torna-se diáfana na narra-
tiva de Dona Adelaide, quando esta explica 
como se dava a coleta do coco babaçu.

[...] babaçu aqui era corrido, o 
povo corria atrás direto [...] o ou-
tro chegava e roubava o monte 
do outro (risos). O dono dos coco 
chegava, tava sentindo falta ia lá 
[...] conhecia os coco, panhava e 
voltava. Aqui mesmo aconteceu 
isso demais. Ai depois foi indo, foi 
indo [...] todo mundo fechou suas 
áreas [...], aí ficou mais proibido a 
pessoa entrá dentro do cercado do 
outro. [...] Agora que ninguém qué 
mais quebrá coco; dá pros outro 
quebrá12

As mudanças em relação ao babaçu 
indicam a dinâmica das relações sociais 
travadas entre os primeiros habitantes da 
ilha. A coleta coletiva do coco assim como a 
sua quebra que também se dava em conjunto 
mostram-nos as relações de poder por vezes 
conflituosas entre os moradores. Importa 
ressaltar também que à espontaneidade ini-
cial da ocupação segue-se a demarcação dos 
terrenos correspondentes às moradias.

Território e dádiva 
A estruturação simbólica do mundo-da-

vida13 dos habitantes da ilha também sofre 

uma espécie de asfixia, no sentido de que todo 
o seu mundo rural, marcado por uma relação 
de troca com a terra é agora confrontado com 
o universo mercadológico da cidade, onde a 
dádiva é inexistente.

Isso é o que eu temo porque, olha, 
eu to aqui no interior eu passo uma 
semana, eu passo um dia , eu passo 
um mês eu levo a vida e eu não vejo 
aqui o que eu gasto né? [...] ai eu 
saio daqui, vou pra lá pra cidade 
pra passar uma semana. Quan-
do eu chego lá, mas rapaz! Todo 
dinheiro que agente ralou ali [...] 
logo vai se acabando.
[...] a vida lá e bem difiça é mais 
uma vida sacrificada pra gente, eu 
não gostaria, mas no caso o quê 
que eu vou fazer? [...] é aprende vi-
ver de novo, aprender viver outra 
vez. Acho muito difícil [...] a gente 
quando ta na cidade quando ama-
nhece o dia a primeira coisa que a 
gente faz é gastar dinheiro [...] é 
gastando direto, o dia todo.    
[...] a vida no sertão acho bom por 
causo disso [...] é um milho, uma 
coisa, [...] uma espiga de milho, no 
tempo, agente tem; uma abóbora, 
lá agente tem; uma raiz de maca-
xeira, tem;  uma mandioca pra fa-
zer uma farinha, tem;   e na cidade 
...  uma talha de abóbora aí?  por 
dinheiro, uma raizinha de mandio-
ca? Moço! [...] É um maxixe, é um 
quiabo... tudo é por dinheiro, tudo, 
tudo, é muito dinheiro e a gente 
que não produz dinheiro assim tão 
tanto.....  Não é aqui que a vida 
aqui eu considero a vida aqui tão 
livre nessa parte. [...] Tem o peixe, 
taí o rio o camarada vai lá e pega 
[...] acho muito bom, mas to vendo 
que a situação minha através des-
se problema, ta crítica, a gente não 
sabe como vai levar a vida.14

Portanto, essa transição do “sertão” 
para a cidade implica numa mudança de 
vida num “aprender a viver de novo”. Num 
outro momento, Raimundo Vicente faz uso 
da sabedoria popular proporcionada pela 
tradição oral para explicar com mais clareza 
a sua situação.

[...] o povo tem um dizer que é uma 
certeza, que o animal que é da cela, 
com os forreio tudo macio, no dia 
que bota a cangalha nele, ele acha 
ruim, ele não quer aceitar, pois é 
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como a gente que mora no inte-
rior, a gente acostumado na vida 
do sertão, a gente é dificilmente se 
acostumar na cidade, com a vida 
da cidade, a vida na cidade é outra 
bem diferente [...] mas no caso de 
não dar certo o que a gente pensa 
o que que há de fazer? Tem que ir 
pra lá mesmo15

A ilha, por seu turno, apresenta-se como 
o lugar do aconchego, da segurança (ethos)16, 
onde as relações são mais familiares, isto é, 

Os indivíduos encontram-se mais 
próximos, as ações e as reações so-
ciais são mais numerosas, mais se-
guidas, mais contínuas; as idéias 
são trocadas, os sentimentos se 
reforçam e avivam-se mutuamen-
te; o grupo sempre ativo, presente 
sempre à vista de todos, tem mais 
o sentimento de si mesmo e ocupa 
também um lugar maior na cons-
ciência dos indivíduos (MAUSS, 
1974, p. 321).

Nesta mesma perspectiva apontam as 
reflexões de Weber e Geertz que enfatizam 
que o homem é um ser essencialmente 
simbólico e que por isso constrói uma rede 
de significados da qual ele mesmo não con-
segue desvencilhar-se17. Com a inundação e 
a consequente migração forçada, todo esse 
sistema é jugulado, desfeito, porquanto as 
novas localidades não oferecem as mesmas 
condições de vida.

O modo de ser no mundo construído 
pelo ribeirinho é totalmente imbricado e 
sobreposto ao rio e à mata. Ele aprendeu a 
conhecer a regularidade do rio e identificar 
seus diferentes movimentos. Sabe distinguir 
sem dificuldades um simples marulho do 
movimento provocado nas águas por um 
cardume de peixes graúdos18. Isso mostra 
que homem e ambiente acabam por formar 
um sistema integrado.

É justamente esse metabolismo so-
cionatural que leva os seres huma-
nos a desenvolverem qualidades 
e capacidades que são ao mesmo 
tempo individuais e sociais. Do 
mesmo modo, a paisagem socio-
natural não é externa à atividade 
social, mas intensamente vivencia-
da pelos ancestrais e deixada às 
atuais gerações como a encarna-
ção de sua experiência temporal, 
com um verdadeiro monumento 

da continuidade da vida (IORIS, 
2008, p. 10).

A faina diária na ilha é abstraída pelos 
moradores por meio da dialética da dádiva, 
isto é, a ilha é um lugar ‘onde se plantando 
tudo dá’. Por isso o apego dos velhos. Uma 
ligação cuja estreiteza remete menos ao fato 
de serem filhos do lugar (porque pouquís-
simos lá nasceram) do que à fertilidade e 
generosidade das terras. 

(...) Antigamente eu passei, no 
tempo de minha meninice, eu pas-
sei em certo lugares que a gente 
passava privação do pão. Meu pai 
era trabalhador, um véi muito tra-
balhador, lavrador, mas não dava 
conta por conta de a terra não pro-
duzir e a gente passava baixo; aqui 
não: é bem diferente, e com isso é 
que eu acho que a gente acostumou 
com o lugar e faz questão pra não 
sair, só é que de qualquer manei-
ra    agora, queira ou não queira, 
somos obrigado a sair.19  

O depoimento supracitado expressa de 
maneira diáfana a relação dos camponeses 
com a ilha. Outrossim, na tentativa de tornar 
mais clara, nossa análise flertou com o con-
ceito de dádiva articulado por Marcel Mauss 
(1974). 

Enfatizando o esquema de reciprocida-
de sugerido pelo antropólogo nós o transfe-
rimos para a relação homem/natureza, no 
caso aqui ribeirinho/ilha, no sentido de que o 
médium entre a terra e o homem é o trabalho 
que proporciona o retorno dadivoso em for-
ma de alimento e de sustentação/habitação. 

A afetividade desenvolvida pelos mora-
dores em relação à ilha não é gratuita20, mas 
acontece por conta do retorno que a terra 
proporciona ao camponês que nela trabalha: 

Meu pai era trabalhador, um véi 
muito trabalhador, lavrador, mas 
não dava conta por conta de a ter-
ra não produzir e a gente passava 
baixo; aqui não: é bem diferente, e 
com isso é que eu acho que a gente 
acostumou com o lugar e faz ques-
tão pra não sair21. 

A dádiva é o oposto da troca mercantil22, 
pois a primeira envolve um vínculo existen-
cial, no sentido de que ao doar algo aquele 
que o faz aliena-se23 em parte no objeto ofer-
tado; a última, por sua vez, é mais mecânica e 
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impessoal e generaliza-se na moeda.
(...) a vida no sertão acho bom por 
causo disso (...): é um milho, uma 
coisa, (...) uma espiga de milho, no 
tempo, a gente tem; uma abóbora, 
lá a gente tem; uma raiz de maca-
xeira, tem; uma mandioca pra fa-
zer uma farinha, tem; e na cidade 
... uma talha de abóbora aí? por 
dinheiro, uma raizinha de man-
dioca? Moço! (...) É um maxixe, é 
um quiabo... tudo é por dinheiro. 
Tudo, tudo, é muito dinheiro e a 
gente que não produz dinheiro as-
sim tão tanto.....  Não é aqui que a 
vida aqui eu considero a vida aqui 
tão livre nessa parte. (...). Tem o 
peixe, taí o rio o camarada vai lá 
e pega (...) acho muito bom, mas to 
vendo que a situação minha atra-
vés desse problema, ta crítica, a 
gente não sabe como vai levar a 
vida [sic].24

Esta implicação relacional do camponês 
com a terra é enfatizada por Eric Sabourin, ao 
utilizar o conceito de dádiva para interpretar 
a relação humana com o meio ambiente. 
Conforme sua perspectiva, 

Essa estrutura de reciprocidade 
[...] é aquela que reproduz tam-
bém o sentimento e o valor ético de 
“responsabilidade” entre gerações. 
Aplicado aos recursos naturais, é 
essa mesma responsabilidade que 
levou as gerações passadas a pre-
servar florestas, rios, lagos e ma-
res (SABOURIN, 2008, p. 136). 

O rio é um território flutuante, fugidio, 
marcado pelo perigo, mas também pela aco-
lhida e pelo companheirismo.

Assim, o rio não apenas compõe a 
constituição física de um bioma, ele assume 
um significado para aquele que habita seu 
entorno: pode ser a mãe que alimenta, que 
fertiliza a terra; o carrasco que rouba a vida; 
ou o justiceiro que imprime seu crisol àquele 
que não respeita sua força. 

Dizer que o rio é território do ribeirinho 
é afirmar que este constrói sua identidade, 
seu modus vivendi e sua visão de mundo a 
partir e com o rio. É dizer que o rio não está 
disposto na paisagem como um copo na pra-
teleira, mas que existe, acima de tudo, uma 
relação entre rio e indivíduo. 

Conclusão
Por termino podemos sugerir que a 

construção da territorialidade depende de 
uma série de fatores que se intercalam e im-
plicam-se mutuamente. Dentre esses fatores 
podemos destacar as relações de poder que 
articulam-se como estratégias e negociações 
que inserem-se da forma capilar no cotidia-
no, a relação que o ribeirinho constrói com 
a terra e o rio, assim como a dádiva que 
articula-se como categoria mediadora entre 
o homem e o mundo que o circunda. 

Os ribeirinhos assumem para com o rio 
uma relação essencialmente axiológica, o rio 
entra na vida do ribeirinho como elemento 
valorativo. Não é apenas meio de renda, mas 
parte essencial da vida do ribeirinho. Faz 
parte da construção de seu ethos.

Isso nos leva à ilação de que o campesi-
nato amazônico não se construiu de maneira 
homogênea, como é de se esperar, por vários 
fatores, dentre os quais podemos destacar a 
amplitude geográfica da Região Amazônia e 
a heterogeneidade do elemento humano que 
nela habita.  

Demais, preciso que volvamos nossos 
olhares para as consequências humanas dos 
projetos hidrelétricos que investem em ener-
gia e suposto progresso econômico e tentam 
a todo custo obnubilar as vozes daqueles que 
são impactados.

Notas
1 Temos Moxotó (1971-1977), Sobradinho 
(1973-1979) e Itaparica (1974-1988) na Região Nor-
deste; Passo Fundo (1968-1973), Salto Santiago (1975-
1984) e Itaipu (1974-1983), na Região Sul; Itumbiara 
(1974-1980) na Região Central; e Tucuruí (1975-1984) 
e Balbina (1978-1989) na Região Norte.
2  A usina foi projetada para uma potência to-
tal de 1.087 MW, com um reservatório de 555 km² de 
superfície, sendo 400 km² de terras inundadas. Os in-
vestimentos estipuladas para a implementação da obra 
orbitam e torno de R$ 4.000.000.000,00 (quatro bi-
lhões de reais), tendo como consequência um custo de 
geração de 1.704,02 /kw aproximadamente. As empre-
sas responsáveis pelas obras são: a Vale (30%), Alcoa 
Alumínio S.A. (25,49%), GDF Suez (40,07%), e Camar-
go Corrêa Energia S.A.(4,44%) Juntas essas empresas 
compõem o CESTE (Consórcio Estreito Energia). 
3  Os municípios diretamente atingidos por este 
empreendimento são Aguiarnópolis, Babaçulandia, 
Barra do ouro, Darcinópolis, Filadélfia, Goiatins, Itapi-
ratins, Palmeirante, Palmeiras do Tocantins e Tupiran-
tins, no Estado do Tocantins e Carolina e Estreito do 
lado do Maranhão. É importante, no entanto, ressaltar-
mos que esses impactos dar-se-ão não apenas no que 
concerne às comunidades urbanas, porquanto a zona 
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rural será sensivelmente afetada como a Ilha de São 
José, objeto deste trabalho, e a Barra de São José. Sem 
falar nas reservas indígenas.
4  Utilizamos o neologismo para enfatizar o ca-
ráter dinâmico dessa migração de mentalidade, esse 
deslocamento contínuo essa diáspora ad aeternum.
5 Como entendemos que a linguagem é um re-
corte da realidade e a maneira como o ser humano re-
laciona-se com seu mundo circundante por intermédio 
de sua nomeação, optamos por transcrever a fala de 
nossos interlocutores tal qual nos foi transmitida, por-
quanto, quando se trabalha com fontes orais, o objetivo 
central não são regras de pronuncia ou concordância, 
mas a experiência que o narrador comunica por meio 
da linguagem, assim como as regras de formação de 
seus enunciados.
6  Raimundo Novato. (20/04/2008)
7  Raimundo Carvalho Pereira da Silva, 72 anos. 
Entrevista concedida em 20 de abril de 2008. 
8  Raimundo Carvalho Pereira da Silva, 72 anos. 
Entrevista concedida em 20 de abril de 2008.
9  Raimundo Carvalho Pereira da Silva, 72 anos. 
Entrevista concedida em 20 de abril de 2008.
10  Raimundo Carvalho Pereira da Silva, 72 anos. 
Entrevista concedida em 20 de abril de 2008
11  Raimundo Novato. Entrevista feita no dia 20 
de abril de 2008. 
12  Adelaide Pereira Carvalho, esposa de seu Rai-
mundo Carvalho Pereira da Silva. Entrevista feita no 
dia 20 de abril de 2008.
13  Optamos por unir a expressão por hífens por-
que ela se apresenta como a tradução da palavra alemã 
lebenswelt, largamente utilizada por Edmund Hurssel 
no seu método fenomenológico e retomada, na atuali-
dade por Habermas. A expressão aponta genericamen-
te para o campo significativo que envolve a existência 
dos sujeitos, este campo é estruturado lingüisticamente 
e, portanto, envolve sempre uma construção contínua 
de sentidos e significações que envolvem o cotidiano do 
sujeito. 
14  Raimundo Vicente, 68 anos. Entrevista gra-
vada no dia 20 de abril de 2008.
15  Raimundo Vicente, 68 anos. Entrevista gra-
vada no dia 20 de abril de 2008.
16  A palavra grega ethos é escrita no idioma he-
lênico de duas formas que correspondem a significados 
distintos. Quando escrita com o épsilon (è psilón, em 
grego, E e e), vogal breve cujo som é |e|, ethos significa 
modo de ser, caráter, índole, ou simplesmente o con-
junto de virtudes e vícios que constituem a existência 
do indivíduo. No entanto, quando, em lugar do épsilon, 
é usada a vogal eta (do grego êta, H e h), de som mais 
longo |ei|, a palavra ethos denota costume ou casa, ha-
bitação. É na segunda acepção que usamos a palavra no 
texto.  
17 Cf. o Primeiro capítulo da obra “A interpreta-
ção das Culturas” de Clifford Geertz.
18  À boca da noite de 19 de maio deste ano, Isaías 
- filho mais moço de dona Maria da Ilha, em cuja casa 
hospedei-me – e eu descemos até o porto da casa para 
tomarmos banho. Enquanto eu lavava minha roupa na 
tábua, o jovem mantinha-se de pé à beira do rio rela-
tando alguns causos. De súbito emaranharam as águas 
do rio ondulações parecidas com as que deixam os bar-
cos quando passam, só que muito menos intensas. Eu 
mesmo nem me apercebi do que estava acontecendo. O 
jovem, no entanto, rapidamente percebeu que aquele 

leve marulho indicava a presença de um cardume de 
peixes que subia o rio. Num átimo Isaías gritou a sua 
irmã que trouxesse uma tarrafa enquanto ele punha o 
motor na canoa. Quando a moça desceu Isaías já esta-
va a postos no batel. Precipitaram-se os dois um pouco 
mais adiante no rio e acabaram por pegar dois tamba-
quis grandes, que viraram nosso jantar.   
19  Raimundo Vicente, 68 anos. Entrevista gra-
vada no dia 20 de abril de 2008.
20  O próprio Mauss é muito claro quando argu-
menta que a dádiva não é gratuita, mas pressupõe um 
retorno. Porém difere-se da relação mercantil, porque 
na dádiva não se oferta apenas um presente, mas há 
“um vínculo de almas” (MAUSS, 1974, p. 56). O acordo 
é tácito: quem dá espera receber, e quem recebe têm 
consciência da obrigação de retribuir.
21  Raimundo Vicente, 68 anos. Entrevista gra-
vada no dia 20 de abril de 2008.
22  É claro que temos consciência da advertên-
cia do sobrinho de Durkhein de que, não obstante, o 
sistema de prestações desenvolvido pela dádiva ser 
diferenciado do mercado, a dádiva ainda assim possui 
seus germes. Demais Mauss argumenta que o merca-
do “é um fenômeno humano que [...] não é estranho a 
nenhuma sociedade conhecida” (MAUSS, 1974, p. 42). 
Todavia, esta afirmativa paradoxal de Mauss é encara-
da por vários estudiosos (LANNA, 2000; SABOURIN, 
2008) como problemática, mas não insolúvel e, por-
tanto, abriria ensejo para várias possibilidades de in-
terpretação que enriqueceriam o discurso da antropo-
logia. Uma delas é a de que o que vai diferenciar a troca 
comercial da dadivosa é a impessoalidade residente na 
primeira, enquanto que a última envolveria a premissa 
de que “aceitar alguma coisa de alguém é aceitar algu-
ma coisa de sua essência espiritual” (MAUSS, 1974, p. 
56).
23  O termo aqui é entendido na acepção hege-
liana que entende alienação por seu cunho vernáculo 
– alienare. Para Hegel a alienação acontece quando o 
sujeito transfere algo de si para o objeto, ofertando-lhe 
determinado sentido, como, por exemplo, a relação do 
artista com a obra de arte. É Marx que se apropria deste 
conceito dando-lhe outra significação, também válida, 
mas que neste momento não nos interessa.   
24 Raimundo Vicente, 68 anos. Entrevista grava-
da no dia 20 de abril de 2008.
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Identidades culturais no contexto da educação ribeirinha de 
Porto Velho: um olhar nos saberes e práticas amazônicos 1

Clarides Henrich de Barba 
Universidade Federal de Rondônia

Introdução 
A língua e a cultura ribeirinha estão 

expressas em contextos identificados nos mi-
tos, contos, lendas que possuem a finalidade 
de contribuir com a educação de crianças no 
processo de Alfabetização e na aprendizagem 
das realidades ribeirinhas, que evidenciam a 
cultura regional e suas relações com a teoria 
e a prática de aprender em sala de aula.

O interesse na pesquisa surgiu quando 
se observa que a teoria e a prática devem estar 
interligadas diante dos saberes e identidades 
culturais no contexto ribeirinho amazônico. 
Entende-se que este é um processo dialético 
entre professor e alunos caracterizado em 
seu contexto sócio – educacional. 

A problematização aponta para duas 
questões centrais: a) como a Cultura através 
dos mitos, lendas, festas amazônicas con-
tribui para desenvolvimento da educacional 
das crianças?; b) De que modo os professores 
trabalham com a cultura local em suas aulas 
diante dos saberes visíveis nas escolas ribei-
rinhas? 

O objetivo foi o de identificar e analisar 
como a cultura amazônica ribeirinha está 
presente nas narrativas, saberes e histórias 
locais colaboram no processo da formação 
educacional em alunos de Escolas ribeiri-
nhas.

Por isso, a busca por um trabalho de 
pesquisa caracteriza-se pela relações da 
oralidade e da escrita, por meio das lendas 
e mitos definidas pelo cotidiano do aluno ri-
beirinho. Assim, optou-se por analisar a prá-
tica educativa dos professores e dos alunos 
diante da identidade cultural representados 
na cultura amazônica, tais como as lendas e 
os mitos amazônicos do boto, do curupira, 
da cobra grande, estabelecendo uma análise 
a respeito da literatura infanto-juvenil no 
desenvolvimento da educação. É imprescin-
dível, pois, que os saberes e fazeres locais 
sejam respeitados na dimensão educativa.

A cultura amazônica: um olhar no 
contexto educativo

A identidade cultural no contexto da 

educação ribeirinha de Porto Velho carac-
teriza-se por investigar aspectos culturais e 
lingüísticos que estão carregados de sentido, 
significados e símbolos dos conhecimentos 
acumulados no dia-a-dia, onde os mitos cor-
respondem ao imaginário vivenciado pelas 
histórias contadas por homens e mulheres 
ribeirinhos. 

Darcy Ribeiro (1985, p. 127) entende 
que a cultura: 

é a herança social de uma comuni-
dade humana, representada pelo 
acervo co-participado de modos 
padronizados de adaptação à na-
tureza para o provimento da sub-
sistência, de normas e instituições 
reguladoras das relações sociais e 
de corpos de saber, de valores e de 
crenças com que seus membros ex-
plicam sua experiência, exprimem 
sua criatividade artística e moti-
vam para a ação.

A cultura expressa a origem e as necessi-
dades do ser humano em uma lógica interna 
expressa no seu contexto social, conforme a 
afirmação de Sodré (1999, p. 32): “No Brasil 
há diversas culturas e a cultura Amazônica 
está inserida nessa diversidade. Na Amazônia 
os elementos do isolamento e da identidade é 
representada pelo caboclo e pelo ribeirinho, 
e desperta interesse particular” que nos re-
mete a realidade social, bem como nas idéias 
e crenças de um povo presente nos mitos e 
lendas de uma comunidade. 

Loureiro (1995, p.56) caracteriza a cul-
tura amazônica pela forma e pelas represen-
tações das identidades expressas pelo modo 
de viver:

A Cultura Amazônica onde predo-
mina a motivação de origem rural 
ribeirinha é aquela na qual melhor 
se expressam, mais vivas se man-
têm as manifestações decorren-
tes de um imaginário unificador 
refletido nos mitos, na expressão 
artística propriamente dita e na 
visualidade que caracteriza suas 
produções de caráter utilitário – 
casas, barcos Das diversas cultu-
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ras espalhadas pelo Brasil, a Cul-
tura Amazônica, fundamentada 
em dois elementos o isolamento e 
a identidade e representada pelo 
caboclo e pelo ribeirinho, desperta 
interesses particulares.

 
A caracterização feita por Loureiro 

(1995) aponta para a cultura amazônica 
do caboclo, rodeada pelo espaço e tempo 
expressos pelos ritmos, sons, danças, festas 
da região Norte, como a festa do Boi Bumbá, 
as danças folclóricas (rodas de cantigas, 
quadrilhas) expressões das narrativas dos 
mitos amazônicos, tais como: o Mito do Boto, 
Mapinguari, a Cobra Grande, Lobisomem, a 
Yara, Matinta Pereira advindos do espaço e 
do meio ambiente ribeirinho, dos rios e da 
floresta. 

As representações sociais estão presen-
tes no espaço social e educativo evidenciado 
pela transmissão oralizada presente nos 
valores da floresta (mãe terra), no rio (água) 
em uma atitude de sobrevivência da família e 
da comunidade em que vive, as quais a Escola 
deve respeitar os costumes e as experiências 
evidenciadas pelos saberes populares. Deste 
modo, a identidade da consciência reflete o 
humano que se caracteriza enquanto uma 
forma de pensar a respeito da realidade 
amazônica permite que a consciência esteja 
envolvida na transformação social em face de 
condição que envolve a realidade educativa 
do ser humano.

É neste contexto que a teoria crítica de 
Adorno (2000, p. 67-68) caracteriza-se como 
um fundamento para compreender o proces-
so educativo visando à formação humana:

O indivíduo só se emancipa quan-
do se liberta do imediatismo de re-
lações que de maneira alguma são 
naturais, mas constituem mera-
mente resíduos de um desenvolvi-
mento histórico já superado, de um 
morto que nem ao menos sabe de si 
mesmo que está morto.

De fato, a Educação é um fator de 
emancipação, entendida pelos conteúdos 
democráticos que refletem a construção da 
formação humana. Assim, o simbolismo de 
Auschwitz é de que ele não se repita nunca 
mais (ADORNO, 2000), pois ele represen-
ta o sinistro da sociedade capitalista que 
servem somente para encobrir a violência, 
a indiferença que está embrutecida para o 

desenvolvimento do lucro e das relações de 
troca. 

O homem ribeirinho que vive do rio e 
mora no rio, encontra-se hoje diante de uma 
realidade que caracterizada na busca de uma 
maior compreensão doa ato e do desejo de 
se alfabetizar, a partir de suas experiências, 
objetivando levar a esses sujeitos a busca dos 
vários sentidos que os textos podem propor-
cionar e ao mesmo tempo assegurar-lhes o 
exercício da Cidadania.

Na cultura amazônica encontramos 
símbolos preservados na memória coletiva 
representando peculiaridades da região e de 
cada grupo social, onde se mostram as diver-
sidades das narrativas, experiências e estra-
tégias que se estabelecem na sobrevivência 
no meio ambiente, conforme Loureiro (1995, 
p.26) afirma “Uma cultura de profundas re-
lações com a natureza, que perdure consoli-
dou e fecundou, poeticamente, o imaginário 
destes indivíduos isolados e dispersos as 
margens do rio”. 

Benjamin (1980, p. 200) faz uma relação 
entre sujeito, linguagem, história, mostran-
do a necessidade de contar e recontar nossas 
histórias, evidenciando que ‘’o narrador é um 
homem que sabe dar conselhos, mas se dar 
conselhos parece hoje algo de antiquado, é 
porque as experiências estão deixando de ser 
comunicáveis’’. Deste modo, o ato de contar 
histórias na roda, na rede da varanda equi-
vale à compreensão do resgate da cultura, 
atribuindo, assim o registro das experiências 
dos sujeitos como produtores de textos, cola-
borando para o exercício da cidadania, pois 
para Benjamin (1980, p. 197-198): 

[...] a arte de narrar está em vias 
de extinção. São cada vez mais ra-
ras as pessoas que sabem narrar 
devidamente. Quando se pede num 
grupo que alguém narre alguma 
coisa, o embaraço se generaliza. É 
como se estivéssemos privados de 
uma faculdade que parecia segura 
e inalienável: a faculdade de inter-
cambiar experiências.

A narrativa é composta pelos mitos 
e lendas, estimulando o prazer de contar, 
ouvir, ler de modo que mantenha a forma 
viva da cultura ribeirinha, pois é nela que a 
terceira geração da família vem resistindo 
durante anos a mudança fatal a esta cultura, 
que poderia ser favorecida pela educação 
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formal. 
É necessário rever o poder da narrativa, 

a fim de buscar de forma dinâmica e criativa 
do cotidiano escolar e educacional nas prá-
ticas educativas evidenciando a naturalidade 
dos alunos diante da oralidade na escrita, 
explorando diferentes linguagens culturais 
amazônicas. 

Paulo Freire (1987, p. 26) compreende 
deste modo que se deve ter uma necessi-
dade de “buscar novas palavras, não para 
colecioná-las na memória, mas para dizer e 
escrever o seu mundo, o seu pensamento e 
sua história”, compreendendo que é possível 
ter sabedoria, ter cultura sem passar pela 
letra, porém é necessário aprender a ler e 
interpretar o mundo dos saberes locais. 

Assim, o atuar junto às escolas, investi-
gá-las, buscando as necessidades dos ribei-
rinhos justifica-se que o professor conheça 
profundamente a proposta de alfabetização 
tendo como significado a formação cultural 
dessa população específica da comunidade 
Amazônica. 

Delineamento da pesquisa: investi-
gando a realidade 

O caminho metodológico desta pesquisa 
seguiu os passos da Fenomenologia caracte-
rizando o olhar do pesquisador a respeito da 
cultura, oralidade e das escritas dos alunos 
na sala de aula. Do mesmo modo, as contri-
buições da pesquisa etnográfica foram neces-
sárias tendo a respeito de uma investigação 
nos aspectos sócio-culturais e lingüísticos e 
dos fenômenos presentes nestes aspectos. 

O delineamento metodológico inicial 
ocorreu através de leituras e fichamentos de 
textos a respeito da cultura amazônica e da 
relação entre educação e cultura. Foram pes-
quisados livros, jornais, revistas, panfletos, 
vídeos.

Em um segundo momento, realizou-se 
a observação em três Escolas Municipais de 
Porto Velho: “Antonio Augusto de Vascon-
celos” localizada na Cachoeira de Teotônio, 
a Escola Municipal “Domingos Sávio”, 
localizada na Comunidade São Sebastião e 
a Escola “Santo Antonio”, comunidade de 
Santo Antonio.

Foram realizadas observações por meio 
de atividades de leitura, narração-escrita e 
falada de lendas e mitos da região amazô-
nica. A partir destas narrativas, os mesmos 

foram registrados, gravados e anotados as 
principais observações encontradas. 

As entrevistas com perguntas abertas, 
além de conversas gravadas com moradores, 
alunos e professores da comunidade também 
foram utilizadas para a construção da análise 
dos dados. 

 Os colaboradores foram professores, 
alguns alunos e alguns moradores das co-
munidades envolvidas na pesquisa. Para a 
transcrição dos dados foram registradas as 
falas simultâneas ou sobrepostas, as pausas, 
os silêncios, as hesitações, porque nosso in-
tuito era analisar a conversação. No terceiro 
momento, foi realizada a seleção e análises 
dos dados, enfatizando os aspectos de cul-
tura encontrado na oralidade e na escrita do 
aluno para a construção do texto. 

Os Olhares significativos das esco-
las ribeirinhas
Relatos da Escola Domingos Sávio

A comunidade ribeirinha de São Se-
bastião está situada no município de Porto 
Velho/RO que surgiu em 1919, cujo acesso 
ocorre cruzando o rio Madeira de lancha, 
rabeta, voadeira ou canoa, saindo do porto 
pesqueiro do bairro Cai N’água e, por via 
terrestre, cruzando o rio através da balsa que 
dá acesso à BR-319, sentido Humaitá (AM), 
no ramal Jatuarana, a 5 km da comunidade 
de São Sebastião. 

As casas dos moradores são de palafitas, 
suspensas, assoalhadas sendo suas paredes 
de madeira, contudo com a construção da 
Usina de Santo Antonio no rio Madeira, 
muitos tiveram que vender a sua proprieda-
de e morar na vila construída pela empresa 
do consórcio de energia. A moradia desta 
comunidade ressalta a cultura local, onde a 
economia está concentrada principalmente 
nas atividades ligadas à agricultura, cujo 
produto agrícola mais cultivado é a mandio-
ca, muito utilizada na fabricação da farinha. 
Há uma pequena criação de bois e animais 
domésticos. 

Este modo de viver ribeirinho presente 
na cultura amazônica se caracteriza pelas 
transformações históricas e “como produto 
da acumulação de experiências sociais e da 
criatividade dos seus habitantes” (LOUREI-
RO, 1995, p. 55).

Os mitos, as lendas também fazem parte 
da cultura  local a cultura da Amazônia cons-
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titui-se a mais genuína expressão das raízes 
indígenas e caboclas que se manifestam 
por meio de suas especificidades advindas 
de seu percurso histórico cujos elementos 
principais são: a identidade e o isolamento. 
A dominante cultural da comunidade de 
São Sebastião está representada por meio 
das manifestações religiosas, da culinária, 
das lendas locais, da forma de moradia que 
formam seu modo de vida e a sua forma de 
conceber o mundo em que vivem. A maioria 
dos moradores possui pouca escolaridade, 
sendo estes pescadores, agricultores, apo-
sentados, do lar onde a linguagem simples 
coloquial deles é apenas mais uma variação 
dialetal.

A escola municipalizada Domingos 
Sávio possui cerca de 26 (vinte e seis) alunos 
matriculados, cuja faixa etária varia de 6 a 
14 anos e estão distribuídos em dois turnos, 
em classes multisseriadas da Alfabetização, 
1ª e 2ª, e da 3ª e 4ª séries do ensino funda-
mental, com dois professores, que além de 
ministrarem aulas também desenvolvem as 
funções de merendeiros, faxineiros e outros. 

Constatou-se que os alunos demons-
travam interesse em ouvir histórias. Foram 
escolhidas algumas narrativas que pudessem 
fazer parte do contexto local e despertar a 
criatividade dos alunos: “A cobra grande” de 
Anísio Melo, O “Curupira”.

Partindo da leitura das histórias, os 
diálogos estabelecidos a respeito dos mitos e 
lendas, os alunos recriaram histórias da Co-
bra Grande, do Curupira abordando aspectos 
da sua realidade, porém algumas crianças 
possuem dificuldades em organizar as idéias 
no texto escrito, pois nem sempre faz parte 
do seu cotidiano, o ato de contar e narrar às 
histórias.

Assim, a produção de alguns textos es-
critos e outros em forma de desenhos, relatos 
orais de alguns moradores da comunidade e 
entrevistas fizeram parte da organização dos 
relatos e das lendas presentes na comunida-
de, embora muitos alunos possuem dificul-
dades para organizar os textos, pois ainda 
não se conseguiu que a criatividade pudesse 
ser aprimorada na Infância.

As marcas dos saberes locais pode 
ser observada na relação dos alunos com a 
cultura amazônica em sua produção de tex-
to, seja oral ou escrito. Constatou-se, que a 
história mais contada na comunidade tanto 
pelos adultos como também pelas crianças 

é o da Matinta Pereira, espécie de protetor 
invisível da floresta que assusta as pessoas 
e pede fumo e do boto que dependendo da 
coloração do animal, ele pode atingir várias 
configurações:

O olhar na leitura representa que as his-
tórias passam a ser parte da realidade, onde 
as marcas de oralidade e estão presentes no 
ato e mesmo nos desenhos daqueles que não 
sabem escrever, sendo possível retirar ele-
mentos culturais na qual o sujeito está inse-
rido. O desenho é visto pela criança como um 
meio de expressão escrita. Nele, ela mostra 
reflexos do seu cotidiano e das histórias que 
ouve os mais velhos contarem e de outras 
leituras. Cada texto apresenta traços de ori-
ginalidade, embora tenham sido construídos 
de narrativas lidas em sala de aula. 

A lógica do sobrenatural e do imaginá-
rio está presente na comunidade e pode se 
refletir na Escola, onde os alunos estabele-
cem as relações educativas nos saberes locais 
através das narrativas das histórias como o 
do Boto, lenda da Mandioca, Sapucaia Roca, 
lenda do Guaraná. a mulher de branco, a 
mula sem cabeça. A relação dos alunos com 
a cultura amazônica fica evidenciada através 
da oralidade e da escrita diante dos signifi-
cados culturais para que se desenvolvam sig-
nificados importantes para a aprendizagem.

Relatos da “Escola Antonio Augus-
to de Vasconcelos”

A Escola “Antonio Augusto Vascon-
celos’ está localizada na Vila do Teotônio 
cuja Cachoeira leva este mesmo nome, e 
possui aproximadamente 255 moradores. 
Na própria Vila existem os que residem em 
locais denominados de Igarapés do Macaco, 
Jatuarana e Amazonas. Há dificuldades 
como a malária, sendo esta uma das maiores 
causadoras de evasão de alunos que deixam 
de estudar para trabalhar. Diante de tantas 
dificuldades que se apresenta, a Educação nas 
áreas ribeirinhas é um exemplo de dedicação 
e perseverança dos alunos e professores. Há 
muitos alunos trabalham, onde os trabalhos 
citados foram as mais variadas; Guardador de 
carro, trabalhos na roça (plantação), e pesca. 
Assim, em 6 (seis) meses, alguns alunos com 
idades que variam de 12 a 23 anos; já com 
famílias, trabalham arduamente na pesca ou 
no garimpo. Se o aluno for maior de idade 
é registrado no sindicato dos pescadores e 
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recebe 1 (hum) salário mínimo. Terminada 
a temporada da pesca, a opção é o garimpo, 
onde trabalham nas atividades de operador e 
mergulhador. Essa opção de trabalho encon-
trada por algumas crianças compromete os 
estudos e devido à falta de orientação quanto 
às doenças sexualmente transmissíveis 
podem trazer outros problemas mais sérios 
para essas crianças.

Observou-se que os professores pro-
curam desenvolver um trabalho buscando 
novidades para a sala de aula no sentido 
de conhecer e saber mais sobre as novas 
histórias contadas pelos alunos. No que diz 
respeito aos acontecimentos na cachoeira, 
seja naufrágio, aventuras da travessia dos 
alunos que residem do outro lado do rio e as 
dúvidas levantadas por muitos com relação à 
instalação das hidrelétricas no rio Madeira. 

Segundo o depoimento de um pai de 
aluno; “Furnas vai trazer inundações e 
principalmente deixar desabrigadas muitas 
famílias”. Há divisões de opiniões, pois há 
quem acredite que com a usina o “progresso” 
chegará a Vila do Teotônio, os campeonatos 
de pescas finalmente acontecerão com mais 
freqüência, porém outros alunos temem que 
as perigosas águas da cachoeira cheguem em 
suas casas levando o patrimônio construído 
por seus pais e avós.  Contudo, é preocupante 
esta situação, pois, com a construção das 
Usinas, a alagação poderá inundar toda a 
comunidade, inclusive a Escola.

Na Escola realizou-se um trabalho com 
os mitos e lendas, onde os alunos se envol-
veram na produção de textos e desenhos de 
acordo com o nível de aprendizagem de cada 
um, onde apresentaram histórias em forma 
de desenhos e textos que pudessem retratar 
a cultura escolar. Assim, as Histórias mais 
siginificativas foram as seguintes: o Sítio do 
Picapau Amarelo, Boto namorador, Ciran-
dinha, Cobra Honorato, o Macaco e a onça, 
Saci Pererê, a Cobra Grande, Curupira, a 
Iara, O fantasma, o Boto Cor de Rosa, a Mula 
sem cabeça, o Fantasma. 

O significado destas histórias repre-
senta para a criança a aproximação com a 
natureza, pois ela cria laços de representação 
aos meios e pelas narrativas que caracteri-
zam a particularidade do grupo social. Os 
desejos dos alunos são expressos através de 
desenhos na sala de aula presentes no coti-
diano do espaço ribeirinho. Estabeleceu-se, 
assim um diálogo com os narradores, pois 

dialogar é narrar a cultura local. É na Escola 
que o aluno trabalha e adapta de uma forma 
mais estrutural o que ele aprende no meio 
da família, sendo necessário compreender as 
relações que estabelecem com a linguagem e  
escrita. 

Relatos na “Escola Santo Antonio”
A Escola Santo Antonio I fica localizada 

na comunidade de Santo Antonio, próximo 
ao Cemitério, e possui apenas 1 sala de Aula 
para atender os alunos de 1ª e 2ª série pela 
manhã e à tarde 3ª e 4ª série, vindos na sua 
maioria da própria comunidade. O quadro 
de funcionários da Escola Municipal Santo 
Antonio I apresenta duas merendeiras, uma 
para cada turno e três professoras sendo duas 
pela manha e uma pela tarde. A professora 
responsável pela 2ª série também responde 
como diretora da instituição.

Dentre as narrativas apresentadas, “O 
Pé de Bode” contado pelos alunos da 2ª série 
refere-se a um menino que aparece na mata, 
certa vez pediu carona a um rapaz de moto, 
este constatando o peso elevado na moto 
olha para traz e identifica apenas um pé na 
criança sendo igual a pata de um bode. Esta 
narrativa juntamente com a do “Homem 
de Branco” aparece com mais intensidade 
na fala dos alunos. “O Homem de Branco” 
foi visto por um aluno, da 2ª série, durante 
a noite. Assim, a  criança foi ao banheiro 
retornando a casa avistou um homem todo 
de branco encoberto por uma fina fumaça, 
assustado chama sua mãe, contudo não 
conseguiram encontrá-lo. No dia seguinte 
sua vizinha havia visto o Homem de Branco 
circulando as casas há alguns dias. 

Os resultados das atividades foram às 
narrativas que surgiram após uma leitura por 
meio de questionamento e curiosidades dos 
próprios alunos, a primeira a ser relatadas, 
por um aluno da 2ª série, refere a dois pesca-
dores que ao ver um casal de botos capturam 
e matam um deles a beira do rio deixando o 
corpo no local. Retornando o dia seguinte 
não encontram vestígios do ocorrido, apenas 
pegadas direcionadas ao rio. 

Os alunos atentos pedem mais querem 
ouvir a história da mulher. Ao ser questiona-
do sobre a mulher o mesmo aluno, falando 
baixo e tímido de uma mulher que morava 
próximo da ponte do rio esta durante uma 
tarde observou um homem saindo d’ água, 
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estava tão vermelho e desesperado por um 
copo com água ao satisfazer sua sede retorna 
a água através de um mergulho. 

Aproveitando o local histórico onde 
as crianças vivem, por meio desta história 
referente a da Estrada de Ferro Madeira 
Mamoré relatam a existência de um menino 
que há muitos anos foi atropelado pelo trem 
perdendo suas pernas, desesperado pediu 
emprestada as pernas de um animal que 
passava, este era um bode, hoje ele vive nos 
trilhos e sempre pede ajuda com o objetivo de 
encontrar seu pai desaparecido em seguida. 
Essas narrativas podem ser contadas tanto 
pelos alunos da 1ª série quanto da 2ª série. 

Dentre as narrativas apresentadas, a 
narrativa “O Pé de Bode” contado pelos alu-
nos da 2ª série refere-se a um menino que 
aparece na mata, certa vez pediu carona a 
um rapaz de moto, este constatando o peso 
elevado na moto olha para traz e identifica 
apenas um pé na criança sendo igual a pata 
de um bode.

“O Homem de Branco” é uma segunda 
narrativa  foi visto por um aluno, da 2ª 
série, durante a noite. Assim, a criança foi 
ao banheiro retornando a casa avistou um 
homem todo de branco encoberto por uma 
fina fumaça, assustado, chama sua mãe, mas 
não conseguem encontrá-lo. No dia seguinte 
sua vizinha havia visto o Homem de Branco 
circulando as casas há alguns dias. 

As narrativas dos alunos, tais como: o 
Boto, o Pé de Bode e o Homem de Branco, 
presentes no imaginário das crianças ribeiri-
nhas estabelecem o meio natural da “Vila de 
Santo Antônio” e mostram como os alunos 
recebem a influência do meio ambiente e so-
cial onde vivem. A importância das gerações 
anteriores e das futuras para permanência 
dos valores culturais da comunidade ribeiri-
nha de Santo Antônio retrata a preocupação 
de identificar a própria comunidade, quando 
afirmam: “[...] quando o neném da mulher 
nasceu não era nem neném e era um boto ai 
jogou dentro d’ água”. 

Esta visão favorece o meio social onde 
vivem, além da forte influência do rio na vida 
das pessoas, que segundo Loureiro (1995, p. 
26) a “cultura de profundas relações com a 
natureza” que se apresenta tão intensa diante 
dos saberes locais. 

Adorno (2000, p. 29) afirma que “o 
passado de que se quer escapar ainda per-
manece muito vivo”, uma vez que o primeiro 

contato com as narrativas míticas ocorre por 
meio dos familiares, e assim sucessivamente. 
Conta uma aluna da 2ª série: “Minha vó na-
morava com um boto [...] todo dia fazia festa 
lá na praia ai o boto pediu ela em namoro 
e ela aceitou ai ela viu que o boto tinha um 
buraco na cabeça dele ele usava um chapéu” 
(aluna da 2ª série).

Na maioria das narrativas colhidas dos 
alunos tem a presença da mãe, como esta de 
uma aluna da 1ª série: “A minha mãe me disse 
que naquela ponte do rio tinha uma menina 
que sempre ia para lá para se encontrar com 
o boto e o boto era um rapaz”, enfatizando a 
vivência de gerações com os mesmos traços 
culturais adaptado a uma realidade extrema-
mente ligada ao meio onde estão inseridas.

Benjamin (1980, p. 205) afirma que 
“Contar história sempre foi a arte de con-
tá-las de novo”. Diante deste ato de manter 
a narrativa o contato das crianças com os 
moradores da comunidade ribeirinha e com 
seus familiares são fundamentais, assim, 
possibilita a criação e permanência de uma 
realidade particular repleta de símbolos que 
mantém a dinâmica de vida da comunidade e 
conseqüentemente dos alunos desta comuni-
dade. A narrativa permanece na terceira ge-
ração desta família resistindo durante anos 
por qualquer mudança fatal a esta cultura, 
mudança que poderia ser favorecida pela 
Educação institucional. Outra característica 
demonstrando como esta cultura esta viva 
é a naturalidade dos alunos diante tanto da 
oralidade como da escrita destas narrativas

Considerações Finais 
A Escola é uma instituição que apresen-

ta grande influência na formação cultural do 
aluno devendo desta forma adquirir carac-
terísticas locais. Seus funcionários devem 
adaptar-se as realidades da cultura local, 
principalmente os educadores, uma vez que 
estes são os primeiros e mais acentuado 
contato do aluno com a nova instituição. Ao 
desenvolver em sala de aula as diversidades 
culturais, os professores e alunos deveriam 
levar em consideração a aquisição do conhe-
cimento através da interpretação dos modos 
de vida de cada indivíduo. Logo, deveria fa-
zer parte da cultura ribeirinha, a identidade 
dos espaços e da territorialidade presente na 
dinâmica dos interesses do grupo social. 

A identidade cultural na Escola enfoca 
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o ensinar e o aprender na criança ribeiri-
nha. A descoberta deste espaço no universo 
ribeirinho das matas e dos rios faz parte da 
cultura dos alunos e dos seus pais que podem 
ser resgatadas através das narrativas míticas 
apresentadas na própria comunidade.

A cultura ribeirinha amazônica está 
presente nas três comunidades investigadas 
(Comunidade de Teotônio - Escola Antonio 
Augusto de Vasconcelos; Comunidade de 
Santo Antonio – Escola Santo Antonio I e Co-
munidade São Sebastião – Escola Domingos 
Sávio) repleta de narrativas de um mundo 
mítico, cheio de diversidades específicas.  

As entrevistas, as conversas, as obser-
vações refletiram o envolvimento dos alunos 
com a própria realidade, em uma demonstra-
ção de plena satisfação com as condições em 
que se apresentam a falta de investimento e 
as dificuldades do transporte para chegar até 
a Escola. 

Observou-se que nas Escolas ribeiri-
nhas investigadas o potencial cultural está 
no processo de alfabetização, uma vez que 
a cultura é o grande espaço para resgatar o 
conhecimento interno de cada ser humano, 
repleto de mitos, produtos da acumulação, 
das experiências sociais, da história da comu-
nidade ribeirinha transformada em textos, 
em contos e até em desenhos atividades que 
desenvolvem o aprendizado.

No universo ribeirinho descobre-se a 
cultura da Amazônia do pescador, do serin-
gueiro, do índio, do produtor de farinha, da 
lavadeira de roupa dos rios, necessário para 
a descoberta de valores que desenvolvam 
no aluno a aprendizagem. Nesta relação 
comunitária, o aluno não pode se sentir iso-
lado na Escola, permitindo que ele aprenda 
através dos saberes locais. Aponta-se, pois, 
para a identidade de um sujeito de cultura 
com crenças, valores, visão de mundo, rede 
de significados, expressões simbólicas da in-
serção dos indivíduos em determinado nível 
social. 

Deste modo, quando se convive com o 
cotidiano de diferentes escolas ribeirinhas, 
os rituais, os símbolos, a organização do es-
paço e dos tempos, as comemorações de da-
tas cívicas, as festas, as expressões corporais 
são exemplos de práticas que evidenciam a 
identidade da cultura amazônica na Escola, 
enquanto processo da aprendizagem da 
cidadania. Assim, a riqueza das narrativas 
e os olhares das crianças permitem uma 

emancipação crítica por meio de sua cultura 
o que facilita no desenvolvimento de uma 
reflexão sobre os acontecimentos históricos 
e o meio social onde vivem demonstrando a 
existências das diversas realidades referentes 
ao mesmo fato, acreditando que a linguagem 
constrói a consciência humana, e intensifi-
cam as relações sociais. 

Portanto, através da cultura amazônica, 
os professores das Escolas investigadas têm 
trabalhado nas suas aulas os mitos, lendas, 
festas amazônicas, contribuindo no desen-
volvimento da alfabetização. Percebeu-se que 
os professores estão trabalhando os valores, 
onde os saberes locais pode ser desenvolvido 
na aquisição do aprender. 

Contudo, é preciso que as Escolas 
ribeirinhas cada vez mais descubram este 
potencial cultural e a utilizem no processo 
de Alfabetização, pois a cultura é ainda o 
grande espaço que é dado para resgatar o 
conhecimento implícito no ser humano para 
o desenvolvimento dos valores. O livro didá-
tico deveria ser preparado pelos professores 
municipais, onde os saberes permitiu que 
existisse um crescimento na aprendizagem. 
O livro não pode ser o do sul, ou do centro
-oeste, ou do nordeste, mas devem conter 
nas suas páginas as histórias, as lendas e os 
saberes locais que permitem a autonomia do 
pensar e da construção dos valores éticos e 
estéticos da comunidade. É preciso, pois que 
a Escola através dos seus professores com-
partilhe a aprendizagem, interagindo a ação 
espontânea dos alunos.

Notas
1  Esta pesquisa está integrada ao Projeto: “Al-
fabetização de Ribeirinhos na Amazônia: uma proposta 
a ser construída”, coordenada pela Profª Drª Nair Gur-
gel do Amaral. 
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Contribuições dos Estudos Culturais para análise do discurso 
midiático na Educação Física

Clayton Cesar de Oliveira Borges  
Universidade de São Paulo

A Problemática
Kellner (2001) ressalta que a cultura 

da mídia na atualidade toma a dianteira das 
relações sociais tornando-se praticamente 
impossível estudar cultura sem relacioná-la 
aos meios e suas inúmeras formas de media-
ções.

Para o autor, no entanto, as mídias 
disseminam a ideologia da classe dominante, 
forjando identidades dos receptores e visan-
do o lucro. Em oposição a essa situação, pro-
põe uma leitura crítica da mídia, tornando o 
receptor crítico e reflexivo. 

Pires (2003) destaca que a mídia no 
contexto educacional, mais especificamente, 
na disciplina de Educação Física, possibilita 
delinear um horizonte fecundo de inter-
venção, contribuindo para formação de um 
receptor ativo, seletivo e autônomo.

Diante dessas falas, questionamos até 
que ponto se pode fazer uso das mídias no 
contexto escolar em oposição aos discursos 
hegemônicos veiculados. Questionamos 
ainda como a Educação Física e, consequen-
temente, os professores e professoras de 
Educação Física escolar podem enfrentar 
essas questões?

Sem a pretensão, no entanto, de chegar 
a qualquer tipo de solução definitiva, nos 
debruçamos nos referenciais teóricos dos 
Estudos Culturais e em diálogo com a teori-
zação pós-crítica da Educação Física, além 
das noções dos estudos de cultura da mídia 
no intuito de refletir sobre essas questões 
referentes à mídia. 

Com base nos referenciais descritos 
acima, recorremos à análise de um texto mi-
diático da Revista Nova Escola relacionado à 
Educação Física escolar, de modo a perceber 
categorias temáticas e tendências predomi-
nantes no tratamento que a revista dá ao 
tema, confrontando com a fala de alguns 
professores e professoras de Educação Física 
pesquisados para entender como refletem 
sobre essa disciplina.

Observamos que alguns docentes pes-
quisados parecem estar imersos no discurso 
midiático da revista. Portanto, sugerimos 

uma pedagogia crítica da mídia, no caso es-
pecífico dessa pesquisa, uma prática pedagó-
gica que inclua uma leitura crítica a respeito 
da proposta de Educação Física divulgada 
pela Revista Nova Escola, que consideramos 
manifestar concepções hegemônicas e acríti-
cas.

Caminhos metodológicos
Optamos por um método de pesquisa 

de cunho qualitativa (Creswell, 2007), com 
objetivo de análise a partir dos dados coleta-
dos para tentar compreender a influência do 
discurso midiático da Revista Nova Escola 
no campo pedagógico. Especificamente, o 
discurso a respeito da Educação Física esco-
lar e investigar se possui representação na 
fala dos docentes participantes da pesquisa.

Para Creswell (2007), a pesquisa qua-
litativa se vale das contribuições das pers-
pectivas pós-modernas, ideológicas e pontos 
de vista filosóficos. Dessa forma, a pesquisa 
qualitativa possibilita uma diversidade de 
estratégias de pesquisa e se coaduna com a 
perspectiva analítica interpretativa utilizada 
na pesquisa.

Os participantes pesquisados foram três 
professoras e três professores de Educação 
Física do ensino fundamental e médio da rede 
pública da cidade de Sorocaba. O objetivo 
foi analisar como esses docentes percebem 
a influência da mídia e suas representações 
nas práticas pedagógicas que desenvolvem, 
assim como se manifestam maior grau de re-
sistência ou adesão/reprodução aos discur-
sos midiáticos sobre a disciplina, conforme 
este transparece na análise textual da revista 
mencionada. 

Para o recolhimento dos dados, uti-
lizamos uma entrevista semi-estruturada, 
devido ao grau de liberdade na emissão de 
opiniões. 

As questões da entrevista foram relati-
vas às opiniões dos docentes sobre a Revista 
Nova Escola como, por exemplo, se são assi-
nantes ou leem a revista na escola, no portal 
da revista na internet ou em qualquer outro 
ambiente, se os planos de aula de Educação 
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Física propostos na revista exercem influen-
cia nas suas práticas pedagógicas.

Apresentamos ainda aos docentes um 
plano de aula de Educação Física disponi-
bilizado na Revista Nova Escola analisado 
previamente, intitulado: Movimento, saúde 
e qualidade de vida. Esse plano apresenta 
em nossa compreensão indícios da teoria 
curricular da Educação para a Saúde.

Após explicitar alguns aspectos da 
proposta, solicitamos aos docentes que emi-
tissem opiniões a respeito.

Os dados obtidos foram interpretados a 
partir das contribuições da teorização curri-
cular pós-crítica da Educação Física (NEIRA 
e NUNES, 2006, 2009), além da pedagogia 
crítica da mídia (KELLNER, 2001; KELLNER 
e SHARE, 2008). Destacamos que ambas 
as perspectivas se valem dos pressupostos 
analíticos dos Estudos Culturais.

Estudos Culturais e possibilidades 
de análise da mídia 

Para Kellner (2001), a cultura da mídia 
não é neutra, mas resultado de relações de 
poder e de luta ideológica e política de gru-
pos sociais pela hegemonia a respeito do que 
é veiculado, se tornando a responsável pela 
formação cultural das pessoas, moldando 
nossas identidades para uma visão de mundo 
de acordo com a ideologia dominante. Seria, 
portanto, um instrumento de dominação cul-
tural que visa apenas objetivos financeiros 
através da audiência.

Kellner e Share (2008) alertam que 
estamos submetidos a um bombardeio mi-
diático, onde as crianças e jovens estão cres-
cendo num mundo mediado, seduzidos pelos 
produtos divulgados na mídia, que se torna 
transmissora de nossa cultura, diferente das 
gerações anteriores. 

Analisando os efeitos e relações de 
poder da cultura midiática na sociedade 
contemporânea, Kellner (2001) justifica o 
sentido de entendermos a apropriação do 
sistema midiático como uma representação 
da cultura moderna. 

A expressão cultura da mídia pode ser 
compreendida no sentido de que a mídia 
colonizou a cultura, e que atualmente se 
constitui o principal meio de distribuição e 
disseminação da cultura. Os meios de comu-
nicação de massa de certa forma derrubaram 
os modos anteriores de cultura, portanto, no 

contexto atual vivemos num mundo no qual 
a mídia domina o lazer e a cultura.

Para Kellner e Share (2008), apesar 
das inovações tecnológicas possibilitarem 
um livre fluxo de informações, empresas e 
governos ampliam o controle sobre os meios 
de comunicação, com objetivos de lucro e 
controle, através do discurso de uma suposta 
liberdade democrática, altamente questioná-
vel na visão dos autores. 

Orozco Gómez (2008) ressalta que as 
tecnologias da informação possibilitam um 
intercâmbio eficiente de vários conheci-
mentos. No entanto, o autor nos alerta que 
essa suposta eficiência é geralmente definida 
pelas leis de mercado, ou seja, opera dentro 
da lógica neoliberal, dessa forma, a promessa 
de benefícios atende apenas uma pequena 
parcela da sociedade, especialmente, países 
de primeiro mundo. 

Diante dessas problemáticas, Kellner 
e Share (2008) defendem a combinação de 
Estudos Culturais com a pedagogia crítica da 
mídia. Nesse sentido, a pedagogia da mídia 
não se dá como um conteúdo específico ou 
conjunto de habilidades, mas como uma es-
trutura de compreensões conceituais, como 
por exemplo, o reconhecimento da mídia 
como processo social, se opondo à transmis-
são de informações neutras. 

Os Estudos Culturais atualmente am-
plia suas análises para uma gama de ques-
tões, dentre elas a mídia. Hall (1997) destaca 
que um momento marcante para os Estudos 
Culturais é a revolução informacional. Em-
bora não se possa comparar a abrangência 
da mídia atual com a da época de início da 
revolução informacional, percebia-se desde 
então, que esse seria um processo irreversí-
vel, portanto, objeto de reflexão.

Teruya (2009) também defende a 
perspectiva analítica dos Estudos Culturais, 
de modo que os educadores não utilizem 
as mídias apenas como recurso didático, 
mas problematizem, reflitam e estabeleçam 
uma relação dialética com alunos e alunas a 
respeito dos interesses e de informações pro-
pagadas como fontes de verdade pela cultura 
midiática.

Para Orofino (2005), a cultura da mí-
dia faz parte da vida das crianças e jovens, 
não existe escola que não conviva com essa 
influência, portanto, as crianças chegam à 
escola envoltas por essa cultura. Cabe, en-
tretanto, à escola dar um tratamento crítico 
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para as mensagens e ao formato dos meios 
de comunicação de massa, contribuindo para 
a apropriação e ressignificação do uso das 
tecnologias de informação na escola. 

O fenômeno midiático carece de uma 
análise interdisciplinar, devido a sua com-
plexidade, e a compreensão desse fenômeno 
ainda deixa muito a desejar. Daí a relevância 
analítica dos Estudos Culturais, devido a seu 
caráter interdisciplinar e versatilidade teóri-
ca (BELLONI, 2002).

No contexto escolar, a autora propõe a 
formação de educadores atentos às lingua-
gens midiáticas, juntamente com a formação 
de comunicadores mais sintonizados com a 
função educacional das mídias, para dessa 
forma se opor à lógica mercantil. 

Ressalta ainda que a mídia tem obje-
tivos divergentes em relação aos da escola, 
portanto, seria ingênuo pensar que a mídia se 
adaptaria ao contexto escolar. Esta não deve 
proibir a mídia, mas discutir constantemente 
sobre tal realidade, levando o aluno a refletir 
criticamente sobre os conteúdos midiáticos.

Ribeiro (2009) em sua pesquisa enfatiza 
que a cultura da mídia ocupa um papel estra-
tégico incidindo diretamente na construção 
de identidades, no entanto, compreende que 
a alternativa não é a negação e sim a reflexão 
crítica da cultura midiática e sugere: “Por 
que não trabalhar com as mídias para deses-
tabilizá-las?” (p. 28).

Educação Física na ótica da Revista 
Nova Escola e dos docentes investi-
gados

A Revista Nova Escola divulga em seu 
portal da internet ser uma revista especiali-
zada em educação e a principal iniciativa da 
Fundação Victor Civita. Possui a maior publi-
cação no país a respeito de temáticas voltadas 
a questões educacionais e é a segunda maior 
em circulação no Brasil, ficando atrás apenas 
da Revista Veja, que também faz parte do 
grupo de revistas da Editora Abril. 

É voltada para a formação de professo-
res e possui edição mensal impressa e tam-
bém disponibiliza seus textos no seu portal 
da internet. A revista publica planos de aula, 
modelos de projetos didáticos e textos de 
pensadores renomados na área da educação.

Também realiza o Prêmio Educador 
Nota 10, principal iniciativa da Fundação 
Victor Civita, com o objetivo de divulgar 

práticas educativas de sucesso. Todo ano, 
são escolhidos dez professores e um gestor 
escolar, que ganham destaque no site e nas 
revistas Nova Escola e Gestão Escolar. São 
selecionados por um grupo de especialistas, 
que analisa cada um dos milhares de projetos 
inscritos a cada edição, segundo informações 
no site da Revista Nova Escola, são aproxima-
damente quatro mil por ano. Os vencedores 
ganham um troféu, um prêmio em dinheiro e 
participam de uma grande festa em outubro, 
mês do professor, que conta com a presença 
de autoridades e personalidades.

Acreditamos que a premiação supraci-
tada reflete o modelo neoliberal no cenário 
educacional, operando na lógica da compe-
titividade. Questionamos também a obscu-
ridade dos critérios utilizados para a seleção 
dos projetos vencedores.

Silva (2002) destaca ainda que os discur-
sos neoliberais na educação se caracterizam 
pela crítica a atuação estatal e propõem como 
alternativa a privatização, por ser conside-
rada mais eficiente. Entretanto, ao mesmo 
tempo em que pregam o livre mercado, não 
se incomodam em se beneficiar de subsídios 
estatais. O autor cita como exemplo dessas 
instituições neoliberais subsidiadas pelo 
Estado no cenário educacional brasileiro a 
Fundação Roberto Marinho e a Fundação 
Victor Civita, idealizadora da Revista Nova 
Escola.

Optamos ainda pela escolha da Revista 
Nova Escola devido a sua grande circulação, 
especialmente no estado de São Paulo, 
onde algumas secretarias municipais e es-
taduais possuem parceria com a revista e a 
distribuem para as escolas, como é o caso, 
por exemplo, da Secretaria da Educação do 
estado de São Paulo (SEE/SP), que subsidia 
a revista para as escolas estaduais paulistas, 
além de distribuir a revista para os professo-
res e professoras da rede por um período de 
um ano em 2009. 

Após esse período, a revista deixou de 
ser distribuída aos docentes, entretanto, 
continua a ser enviada as escolas. Sem a 
intenção de generalizações, acreditamos 
que essa estratégia se mostrou eficiente na 
sedução de novos consumidores, no caso, 
professores e professoras que recebiam a 
revista gratuitamente, como apresentado na 
fala de uma professora investigada: “Recebi 
ela (Revista Nova Escola) gratuitamente em 
2009 e gostei muito, como o preço da revista 
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é acessível, resolvi assinar”.
Para análise do discurso teórico da re-

vista a respeito da Educação Física, optamos 
por um plano de aula de Educação Física 
com a temática relacionada à saúde, com a 
intenção de investigar se possui representa-
ção na fala dos professores participantes da 
pesquisa.

A escolha do texto selecionado não se 
deu ao acaso, foi escolhido por apresentar em 
nossa opinião um discurso significativo para 
a revista, haja vista o número de planos de 
aula disponibilizados que fazem referências 
a essa temática.

Portanto, selecionamos nessa pesquisa 
um plano de aula que, além de fazer alusão 
ao discurso supracitado, foi vencedor do 
Prêmio Victor Civita Educador Nota 10 no 
ano de 2009 com o tema: Movimento, saúde 
e qualidade de vida.

Sinteticamente, o texto analisado, um 
plano de aula de Educação Física para alu-
nos do 6º ao 9º ano, possui uma sequência 
didática, com as diversas etapas e número 
de aulas previstos, com o intuito de que os 
alunos compreendam os conceitos e pro-
cedimentos básicos sobre atividade física, 
exercício, saúde e qualidade de vida.

Propõe também uma avaliação da apti-
dão física dos alunos, mensurando indicado-
res como o Índice de Massa Corporal (IMC) 
e o teste de Cooper, que avalia a potência 
aeróbica. 

Sugere ainda ao professor que solicite 
aos alunos com alguma deficiência um ates-
tado médico que detalhe suas necessidades 
específicas e dispense os alunos cadeirantes 
do teste de Cooper.

Para a análise do plano de aula, recorre-
mos ao referencial teórico da Educação Físi-
ca pós-crítica (NEIRA, 2006). Grosso modo, 
essa perspectiva, que se vale, entre outros, 
dos pressupostos dos Estudos Culturais e 
das teorias críticas e pós-críticas, questiona o 
tipo de cidadão que se deseja formar em cada 
currículo de Educação Física.

Diante dessas contribuições, com-
preendemos que o plano de aula analisado 
se caracteriza por um reducionismo frente 
à complexidade da temática apresentada. O 
plano de aula apresenta indícios da teoria 
curricular da Educação para a Saúde, emba-
sado nos conceitos das Ciências Biológicas. 

Essa teoria ganha relevância na década 
de 1990 no currículo de Educação Física. 

Propõe as aulas como momento de prática 
de exercícios físicos sistematizados, com 
objetivos de melhora da aptidão física e 
qualidade de vida, justificados através de 
conceitos teóricos oriundos da fisiologia, 
biomecânica, treinamento desportivo, entre 
outros.  Explicita ainda a ideia de atividade 
física como único aspecto da tão almejada 
e propagada qualidade de vida. No entanto, 
acreditamos que depende de diversos outros 
fatores determinantes e condicionantes 
como: alimentação, moradia, renda, educa-
ção, saneamento básico, lazer, entre outros. 

Neira e Nunes (2009) alertam que sob 
o discurso de “sentir-se bem” e contando 
ainda com o apoio das mídias na propagação 
desses ideais, a proposta da Educação para 
a Saúde acaba inculcando determinados 
comportamentos na população. Nesse dis-
curso estariam camuflados exclusivamente 
interesses de ordem econômica, responsa-
bilizando ainda o próprio indivíduo sem que 
sejam necessários investimentos sociais.

Como citado anteriormente, a Revista 
Nova Escola possui grande divulgação e, 
quando privilegia determinada perspectiva 
da Educação Física, exerce influência na 
prática pedagógica dos professores da área.

Essa percepção é confirmada pelo 
relato da maioria dos professores e profes-
soras investigados, que parecem imersos ao 
discurso proposto pela revista: “É função 
da Educação Física favorecer aos alunos 
um estilo de vida saudável, talvez o único 
momento que eles podem ter uma prática de 
exercícios físicos sistematizados”; “Temos 
todas as demais disciplinas escolares que são 
teóricas, se a Educação Física também se tor-
nar teórica, o que vai sobrar para os alunos 
se exercitarem?”; “Concordo com a proposta 
da revista, esses conhecimentos científicos 
são importantes para que desde já os alunos 
percebam o que um estilo de vida sedentário 
acarretará futuramente”; “Não conhecia 
essa nomenclatura (teoria curricular da 
Educação para a Saúde), mas trabalho com 
essa perspectiva, meus alunos conhecem 
sim conceitos básicos de fisiologia, também 
realizo avaliações com eles, até avaliação 
da composição corporal já realizei, também 
estimulo eles a praticarem atividades físicas 
como corrida, musculação”.

Os docentes, além de corroborar com 
o discurso midiático presente na revista, 
destacaram que “se trata de uma revista 
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conceituada”, e ainda exaltaram o fato da 
mesma “divulgar planos de aula com toda 
a sequência didática, o que facilita a prática 
pedagógica”.

Acreditamos, no entanto, que essa 
posição favorece uma prática pedagógica 
reprodutivista e acrítica, pois se resume a 
transmissão de conteúdos. Partimos da ideia 
que não existe neutralidade na educação 
(SILVA, 2011), dessa forma, utilizar pro-
postas pedagógicas somente pela suposta 
facilidade, sem refletir sobre seus interesses 
é uma perspectiva que não está alinhada a 
função social da escola no que diz respeito à 
formação crítica, pois, nesse caso, nem mes-
mo os docentes estão refletindo a respeito de 
suas práticas pedagógicas. 

Torres Santomé (2011) alerta para a 
gravidade desses posicionamentos acríticos 
e destaca que cada vez mais as vozes dos pro-
fessores e professoras se encontram ausentes 
das discussões curriculares. Geralmente, o 
currículo é elaborado por editoras de livros 
didáticos, determinando os conteúdos a 
serem desenvolvidos. Daí a importância de 
uma reflexão a respeito dos objetivos em-
preendidos pelas teorias curriculares, que 
conte com a participação coletiva dos profes-
sores, para que sejam debatidos que tipo de 
cidadão e sociedade se almeja.

Considerações
A produção discursiva da mídia objetiva 

a perpetuação do discurso dominante, vei-
culando atitudes e determinando padrões a 
serem seguidos.

Dessa forma, sugerimos uma pedagogia 
crítica da mídia (KELLNER, 2001; KELL-
NER e SHARE, 2008) como possibilidade 
para encontrar formas de resistência à ma-
nipulação e ideologia presentes nos textos 
culturais midiáticos.

Kellner (2001) se utiliza do conceito 
de ideologia por compreender que a mídia 
reforça ações e discursos. Cita, por exemplo, 
a força do discurso imperialista dos EUA 
pelo mundo, a naturalização da mulher como 
objeto de prazer, entre outros.

Ressignificando essa questão de ideo-
logia para o currículo da Educação Física, 
percebemos no discurso da Educação para 
a Saúde a ideologia hegemônica presente. 
Como alertam Neira e Nunes (2006), o dis-
curso hegemônico neoliberal se sobrepôs de 

tal maneira a partir da década de 1990 com a 
proposição de um currículo saudável na Edu-
cação Física que extrapolou o cenário escolar, 
alcançando vários setores da sociedade. Essa 
proposta, no entanto, está distante de qual-
quer política pública direcionada à saúde da 
população.

Observamos que o discurso do plano de 
aula da revista atrela saúde à prática de exer-
cícios físicos, em geral, aqueles oferecidos 
pelas academias de ginástica. Dessa forma, 
aqueles que não possuem os subsídios fi-
nanceiros necessários para frequentar esses 
espaços podem se sentir excluídos desse 
processo. 

Ressaltamos ainda que a proposta 
possui um distanciamento da função social 
da escola, relegando a Educação Física um 
papel de atividade física como fim em si mes-
mo, ou ainda como suporte para desenvolver 
conceitos de outras disciplinas escolares, 
contribuindo para a visão de uma disciplina 
alheia ao projeto escolar.

Concluímos que os relatos dos educa-
dores corroboram com uma visão neoliberal 
da Educação Física. Daí a importância de se 
proporcionarem situações de reflexão e aná-
lise crítica acerca de sua função social.

Lutar contra a mídia no sentido de 
coerção é entrar numa batalha perdida. A 
compreensão do referencial teórico que 
enfatiza uma pedagogia crítica da mídia 
pode levar a impressão que devido ao caráter 
manipulativo da mídia, devemos, portanto, 
negá-la. No entanto, numa leitura mais 
atenta percebemos que as mídias podem ser 
importantes, desde que tenhamos o cuidado 
e a compreensão de perceber que suas infor-
mações não são neutras e, portanto, devemos 
tentar compreender seus sentidos implícitos 
e até mesmo explícitos.

Essa atenção é de primordial impor-
tância no contexto educacional, onde essa 
suposta neutralidade da mídia deve ser ques-
tionada para que de fato se efetive a principal 
função social da escola, que é a de formar um 
cidadão crítico.
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O Espaço Da Oralidade No Ensino Fundamental
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Introdução 
Sabemos que a linguagem é uma facul-

dade humana e tem um caráter histórico e 
social. E, por meio dela, o homem se comuni-
ca, convive com seus pares e se posiciona na 
sociedade. Desse modo, está sujeita a regras 
estruturais e sociais no seu funcionamento.

A linguagem utilizada pelo homem 
apresenta duas modalidades: a falada e a es-
crita. Ambas pertencem ao mesmo sistema, 
o sistema da Língua Portuguesa, porém, no 
processo de produção, apresentam certas 
diferenças: por exemplo, o falante nas situa-
ções mais espontâneas quando usa a língua, 
não está preocupado com as regras que a 
regem e, para fazer-se compreender, faz uso 
de diversos meios além do verbal. O processo 
de criação de um texto falado e escrito não 
é o mesmo, por isso, o resultado é diferente.

Desse modo, essas modalidades apre-
sentam diferenças, as quais se manifestam 
em todos os níveis de estruturação do enun-
ciado linguístico. Segundo Fávero, Andrade 
e Aquino (2003, p. 69), de modo geral, 
discute-se que ambas apresentam distinções 
porque diferem nos seus modos de aquisi-
ção; nas condições de produção, transmissão 
e recepção; nos meios através dos quais os 
elementos estruturais são organizados. 

Com esse pano de fundo, o presente 
projeto tem como objetivo investigar o tra-
tamento dado à oralidade no 5º da escola de 
Ensino Fundamental São José, uma vez que 
a tarefa central do ensino de Língua Portu-
guesa no Ensino Fundamental é aprofundar 
as possibilidades de uso da linguagem oral e 
escrita bem como os conhecimentos linguís-
ticos que contribuem para isso, oferecendo 
condições para que as crianças possam 
desenvolver sua autonomia como usuárias 
da língua. Assim, entendemos que o foco 
principal nas aulas de Língua Portuguesa é 
o ensino tanto da linguagem escrita quanto 
da falada. 

Percebemos que essas práticas mesmo 
apresentando diferentes dimensões por 
possuírem características próprias, possuem 
valores que são complementares e essenciais 
no contexto das práticas sociais e culturais, 

sobretudo no que diz respeito ao ensino-
-aprendizagem, pois permitem a construção 
de textos coesos e coerentes, a elaboração de 
raciocínios abstratos e exposições formais 
e informais, variações estilísticas, sociais, 
dialetais entre outras.

É sabido também que essas duas 
modalidades não constituem uma dicotomia 
do certo e errado que muitas vezes é postulado 
e ensinado na escola; ao contrário, concreti-
zam-se por intermédio de textos que se pode 
considerar em um continuum tipológico das 
práticas sociais de produção textual (MAR-
CUSCHI, 2007), pois se influenciam mutua-
mente e estão imbricadas uma na outra de tal 
modo que temos textos orais muito próximos 
da modalidade escrita e textos escritos que 
se aproximam da fala. E, o mais importante, 
uma vez concebidas dentro deste quadro 
de mescla, de fusão, essas modalidades de 
usos da língua recebem um tratamento mais 
adequado, permitindo aos usuários da língua 
maior conforto em suas atividades. Conforme 
observa Marcuschi: “oralidade e escrita são 
práticas e usos da língua com características 
próprias, mas não suficientemente opostas 
para caracterizar dois sistemas linguísticos 
nem uma dicotomia” (ibidem, 2007, p. 17). 
São realizações de uma gramática única, mas 
com peculiaridades e diferenças acentuadas. 

Assim, entendemos que é extremamen-
te importante trabalhar pedagogicamente 
com as diferenças e semelhanças entre essas 
duas modalidades (oralidade e escrita) da 
língua em diferentes níveis, para que a escola 
possa, então, a partir da modalidade oral 
de que o aluno é portador, encontrar meios 
mais eficazes que venham subsidiá-lo na 
aprendizagem do padrão escrito.

A condição básica para que a Escola 
possa realizar tal aprendizagem é respeitar 
a variedade de língua que cada um traz de 
sua comunidade social de origem, do seu 
grupo social, e que permanecerá utilizando 
nas situações em que essa comunidade 
esteja envolvida. É preciso, portanto, que 
a modalidade escrita seja ensinada como 
mais uma modalidade a ser aprendida, sem 
que isso signifique o desprestígio e a des-
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consideração pela modalidade oral que cada 
indivíduo carrega em sua bagagem cultural. 
Castilho (1998, p. 13), por exemplo, defende 
a necessidade de se inserir nos programas de 
língua portuguesa informações a respeito da 
linguagem oral, afirmando que:

 [...] não se acredita mais que a 
função da escola deva concentrar-
se apenas no ensino da língua da 
língua escrita, a pretexto de que o 
aluno já aprendeu a língua falada 
em casa. Ora, se essa disciplina se 
concentrasse mais na reflexão so-
bre a língua que falamos, deixando 
de lado a reprodução de esquemas 
classificatórios, logo se descobriria 
à importância da língua falada, 
mesmo para a aquisição da língua 
escrita.

Nessa perspectiva, entendemos que o 
ensino de Língua Portuguesa não deva se 
limitar tão somente ao desenvolvimento 
da linguagem escrita, mas deve também 
considerar a linguagem falada como uma ha-
bilidade importante para o desenvolvimento 
do repertório linguístico da criança. Tal 
perspectiva está presente nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 
(1997, p. 33) quando esclarece que fala cabe à 
escola ensinar e afirma que, 

A questão não é falar certo ou er-
rado, mas saber qual forma de 
fala utilizar, considerando as ca-
racterísticas do contexto de comu-
nicação, ou seja, saber adequar 
o registro às diferentes situações 
comunicativas. É saber coorde-
nar satisfatoriamente o que falar 
e como fazê-lo, considerando a 
quem e por que se diz determinada 
coisa.

Nesse sentido, a escola tem um papel 
muito importante. Não se trata de ensinar a 
falar, mas sim possibilitar ao aluno utilizar a 
língua oral de acordo com o contexto social 
em que está inserido. Para tanto, o profes-
sor deve considerar as experiências que os 
alunos trazem consigo, não excluindo o seu 
conhecimento linguístico, mas procurando 
adequá-lo às diversas situações e necessi-
dades de sua vida diária apara que assim 
possam fazer uso da língua oral com eficácia 
em seu cotidiano.

Reafirmando com Fávero, Andrade, 
Aquino (2003, p. 12),

Quanto à escola, não se trata ob-
viamente de “ensinar a fala”, mas 
de amostrar ao aluno a grande 
variedade de usos da língua, dan-
do-lhes consciência de que a lín-
gua não é homogênea, monolítica, 
trabalhando com eles os diferentes 
níveis (do mais coloquial ao mais 
formal) das duas modalidades – 
escrita e falada.

Considerando o exposto acima, pode-
mos perceber a grande importância de a 
escola propor situações que possibilitem o 
ensino da linguagem oral formal de acordo 
com o contexto em que os interlocutores es-
tão inseridos. É preciso, portanto, ensinar ao 
aluno a utilizar adequadamente a linguagem 
em instâncias públicas, a fazer uso da língua 
oral de forma cada vez mais competente. As 
situações de comunicação diferenciam-se 
conforme o grau de formalidade que exi-
gem. E isso depende do assunto tratado, da 
relação entre os interlocutores e da intenção 
comunicativa. Para que isso ocorra de forma 
satisfatória, a escola deve planejar ações 
pedagógicas que garantem na sala de aula, 
atividades sistemáticas de fala, escuta e re-
flexão sobre a língua. 

Desse modo, o domínio da língua oral 
e escrita é fundamental, pois possibilita a 
participação social plena, haja vista que por 
meio dela o homem se comunica, expressa 
seu ponto de vista, enfim, produz o conhe-
cimento sobre si e sobre o mundo que o 
cerca. Assim, entendemos que esse estudo 
é extremamente relevância uma vez que se 
propõe a investigar o trabalho da escola com 
a modalidade oral da língua, já que oralidade 
e escrita não se excluem, mas se complemen-
tam ao longo de um continnum.

Objetivos
Esse estudo seguiu um formato de 

pesquisa qualitativa balizado pelos seguintes 
objetivos propostos para o tratamento na co-
leta e análise dos dados específicos do tema 
no ensino da oralidade na língua materna. 

Geral 
• Investigar o tratamento dado à 

oralidade no 5º ano do Ensino Fun-
damental da Escola São José.
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Específicos
• Analisar a proposta curricular de 

Língua Portuguesa da escola quanto 
ao ensino da linguagem falada, veri-
ficando se tal proposta está de acordo 
com as orientações dos PCNS e das 
Orientações Curriculares Estaduais 
do Ensino fundamental. 

• Verificar a concepção e as crenças 
dos professores do que seja língua 
falada, bem como sua importância 
para o ensino de língua materna.

• Descrever as estratégias emprega-
das em sala para se trabalhar essa 
modalidade da língua. 

Metodologia 
O presente estudo será desenvolvido 

por meio de uma pesquisa de campo de 
cunho qualitativo, uma vez que esse tipo 
de abordagem fornece subsídios para uma 
reflexão e aprofundamento sobre os estudos 
da língua oral e ao mesmo tempo possibilita 
ao pesquisador interpretar os fatos. Segundo 
Marconi, Lakatos (2003, p. 186), 

pesquisa de campo é aquela utili-
zada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimen-
tos acerca de um problema, para 
o qual se procura uma resposta, 
ou de uma hipótese, que se queira 
comprovar, ou, ainda, descobrir 
novos fenômenos ou as relações 
entre eles.

Consiste, assim, na observação atenta 
de fatos e fenômenos tal como ocorrem es-
pontaneamente e envolve técnicas de coleta e 
apresentação de dados e uma discussão qua-
litativa dos resultados. Entre tais técnicas, 
selecionamos a entrevista e a observação, as 
quais nos possibilitaram a realização desse 
estudo.

Para tanto, os passos seguidos con-
sistem: inicialmente, no aprofundamento 
dos estudos das teorias linguísticas sobre 
a oralidade, para um maior embasamento 
sobre questões concernentes a este tema; 
verificar se a proposta curricular da escola no 
que diz respeito ao ensino dessa modalidade 
de uso da língua segue as orientações dos 
PCNS e das Orientações Curriculares Esta-
duais do Ensino Fundamental; a seguir, co-
nhecer as concepções e crenças do professor 
em relação à língua falada e às estratégias 

utilizadas para trabalhar essa modalidade 
no 5º ano do Ensino Fundamental da escola 
São José através de entrevistas e observação 
das aulas; por fim, proceder à análise dos 
dados verificados no intuito de verificar se as 
concepções/crenças e estratégias utilizadas 
correspondem à prática em sala de aula, 
registrando-se as conclusões dessa pesquisa 
e comparando com o que é pedido nos PCNS 
e Orientações Curriculares do Ensino Funda-
mental.  

Resultados e discussões
Partimos do pressuposto de que a 

Língua possui duas modalidades: a oral e 
a escrita, através das quais o homem pode 
representar suas ideias. Enquanto a língua 
escrita apresenta-se formalizada e sempre 
exerceu prestígio, como objeto de estudo, 
a língua oral está aos poucos encontrando 
seu espaço dentro do convívio escolar. Por 
conseguinte, a língua oral deve ser ensinada 
prioritariamente na escola, pois é ela a forma 
natural de uso da língua (anterior à escrita), e 
seu aperfeiçoamento é o primeiro passo para 
o desenvolvimento das demais habilidades. 

Assim, temos como objetivo analisar os 
dados coletados à luz das teorias estudadas, 
com o intuito de verificar se a escola segue 
as orientações dos PCNS e das Orientações 
Curriculares Estaduais para o Ensino Funda-
mental no que diz respeito ao ensino da ora-
lidade. Para tanto, analisamos a proposta de 
ensino da escola para o 5ª ano, a concepção 
da equipe gestora e das professoras acerca 
da importância de se trabalhar a oralidade 
e, sobretudo, a observação das aulas para 
sabermos como é conduzido o ensino dessa 
modalidade em sala de aula, uma vez que o 
texto escrito não é mais soberano. Reafir-
mamos esta postura com Marcuschi (apud 
Fávero, Andrade, 2003, p.7) o qual nos diz 
que “o texto escrito não é soberano” e que, 
tanto quanto a escrita, a fala tem “sua pró-
pria maneira de se organizar, desenvolver e 
transmitir informação, o que permite que se 
a tome como fenômeno específico.”

Antes da análise dos dados, porém, 
faz-se necessário contextualizarmos a escola 
na qual foi desenvolvida a pesquisa. A escola 
São José está situada no centro da cidade de 
Cruzeiro do Sul, fundada em março de 1948 
pelo Bispo Diocesano D. José Hascher e faz 
parte do conjunto da Diocese de Cruzeiro do 
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Sul. Atualmente, a Diocese continua como 
proprietária da escola e indica ou propõe o 
Diretor, mas a manutenção do prédio, a con-
servação do material escolar, a remuneração 
dos professores, funcionários e servente é 
feita pelo Estado através de Convênio assina-
do entre Diocese e Governo do Estado.

A escola goza de uma excelente visão 
social, tendo reconhecimento pelo padrão de 
qualidade (nas últimas avaliações nacionais 
vem alcançando os melhores índices do 
estado) e rigor que foi sendo desenvolvido 
no decorrer dos anos. A procura por vagas é 
muito grande, sendo necessário muitas vezes, 
encaminhar grandes números de candidatos 
à Coordenação Geral de Educação para que 
solicitem vagas em outras escolas, motivos 
pelos quais a elegemos como ambiente de 
nossa pesquisa.

Nesse contexto, no primeiro momento, 
analisamos a Proposta de Ensino de Língua 
Portuguesa do 5º ano do Ensino Fundamen-
tal. De início, logo é postulado pela equipe 
gestora na justificativa (p. 02) a finalidade do 
ensino de Língua Portuguesa:

Entende-se que a finalidade maior 
de se ensinar a Língua Portuguesa 
na atualidade é o desenvolvimen-
to das capacidades discursivas no 
discente, de maneira que este pos-
sa fazer uso dessa competência nas 
várias áreas do conhecimento. Ex-
pressando-se nas diversas situa-
ções e de diferentes modos, além 
de conhecer e respeitar o modo de 
falar de cada um. Sendo assim, 
que o objeto de ensino e aprendiza-
gem é o conhecimento linguístico 
e discursivo, que é o instrumento 
que o sujeito utiliza para interagir 
na sociedade.

Em certo sentido, é esta a ideia básica 
que se acha no centro das Orientações Cur-
riculares para o Ensino Fundamental e dos 
PCNS, quando sugerem que o ensino de 
língua portuguesa deve ser feito com base 
na língua falada e escrita, “tal como se fala 
e se escreve fora da escola, a língua que se 
fala nas instâncias públicas e a que existe nos 
textos escritos que circulam socialmente” 
(PCN, 1997, p. 29). 

Fica evidente, portanto, que a escola 
segue as orientações quando considera que a 
finalidade do ensino da Língua Portuguesa é 
o desenvolvimento da capacidade discursiva 

do aluno, a qual possibilita a participação so-
cial plena, já que por meio dela o indivíduo se 
comunica, tem acesso à informação, expres-
sa e defende pontos de vista, enfim, produz 
conhecimentos. Desse modo, cabe à escola 
garantir ao aluno os saberes linguísticos 
necessários para o alcance de tão almejada 
participação social. Reafirmamos que esses 
saberes linguísticos dizem respeito não 
somente a escrita, mas também a fala, haja 
vista que o domínio dessas duas modalidades 
é uma condição básica para que o aluno faça 
uso adequado e eficiente da língua nas mais 
variadas situações comunicativas de acordo 
com o objetivo que tem em mente.

Como diz Fávero, Andrade, Aquino 
(2003, p. 12)

Quanto à escola, não se trata ob-
viamente de “ensinar a fala”, mas 
de mostrar aos alunos a grande 
variedade de usos da fala, dando-
lhes consciência de que a língua 
não é homogênea, monolítica, tra-
balhando com eles os diferentes 
níveis (do mais coloquial ao mais 
formal) das duas modalidades 
– escrita e falada -, isto é, procu-
rando torná-los “poliglotas dentro 
de sua própria língua”. (Bechara, 
1985)

Entendemos que a importância de tra-
balhar-se com a oralidade dá-se, de um lado, 
porque o aluno já sabe falar quando chega à 
escola e por outro, ela influencia diretamente 
a escrita nos primeiros anos escolares. O alu-
no entra para a escola com um bom potencial 
linguístico, apenas relativamente distante da 
norma culta já que o oral é identificado com 
o registro coloquial, e quase não se trabalha 
o oral como culto. Nesse sentido, diz-nos 
Travaglia (2000, p. 53): 

É necessário lembrar que 
não é válida a distinção que 
frequentemente encontramos 
enunciada por professores de que 
a língua falada seria altamente in-
formal e a escrita formal. Isso não 
é verdadeiro. Podemos ter textos 
altamente formais na língua fala-
da e textos totalmente informais 
na língua escrita. 

Sabemos, no entanto, que esse po-
tencial não é aproveitado pela escola que 
chega a discriminar e até a marginalizar os 
alunos. Contudo, esta instituição deveria ser 
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a primeira a respeitar a bagagem linguística 
do aluno e partir dessa realidade para seu 
trabalho pedagógico com a modalidade oral.

Em análise ainda a proposta de ensino, 
percebemos no item competências (p.3), que 
a escola cita duas competências pertinentes 
que os alunos deverão alcançar ao final do 
5º ano, as quais são postulados também 
nas Orientações Curriculares para o Ensino 
Fundamental (2009, p. 26):

• Utilizar a linguagem oral de modo 
planejado em situações relativas à 
exposição de conhecimento sobre 
temas em estudo;

• Produzir, de modo cooperativo, 
textos de apoio à fala planejada e 
adequada às necessidades de estudo 
em diferentes áreas conhecimento. 

De modo claro, percebemos através 
dessas competências um indício de valori-
zação da oralidade na sala de aula por parte 
da escola. Na verdade, vem-se criando a 
consciência de que a oralidade tem um papel 
no ensino de língua materna e, nesse sentido 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, 
p. 31) afirmam que,

a questão não é falar certo ou er-
rado e sim saber que forma de fala 
utilizar, considerando as carac-
terísticas do contexto de comuni-
cação, ou seja, saber adequar o 
registro às diferentes situações 
comunicativas. É saber coorde-
nar satisfatoriamente o que falar 
e como fazê-lo, considerando a 
quem e por que se diz determinada 
coisa.   

 De nada adianta aceitar o aluno como 
ele é se não lhe oferecer instrumentos para 
enfrentar situações em que não será aceito 
reproduzir as formas de expressão próprias 
de sua comunidade. É preciso, portanto, 
ensinar-lhe a utilizar adequadamente a 
linguagem em instâncias públicas, a fazer 
uso da língua oral de forma cada vez mais 
competente.

  Posteriormente, no quadro demons-
trativo da referida proposta (p. 4), a qual 
apresenta os objetivos, conteúdos, propostas 
de atividades e avaliação, verificamos uma 
discrepância quanto à disposição desses 
itens (cf. anexo), pois no objetivo o plano 
menciona: “Utilizar a linguagem oral de 
modo planejado em situações que favoreçam 
o progressivo domínio de registros formais”. 

Adiante no quadro sobre os conteúdos (p. 5) é 
postulado: “Reescrita de textos lidos e reper-
toriados”. Assim, objetivo não contempla o 
conteúdo, haja vista que o domínio da língua 
oral de modo planejado não tem uma relação 
estreita com a reescrita de texto. Parece-nos 
uma incompreensão das especificidades das 
duas modalidades da língua. Vale lembrar 
que como postula Marcuschi (2007, p. 18) 
“as modalidades oral e escrita concretizam-se 
por intermédio de textos em um continuem 
das práticas sociais de produção textual”.

Para finalizar a análise dessa primeira 
parte, é necessário dizer, ainda, que a referida 
proposta não contempla as especificidades 
de cada uma das modalidades, conteúdo ex-
tremamente importante, pois não é possível 
produzir um texto em uma modalidade que 
não se conhece. Para que o aluno progrida em 
suas produções é necessário que compreen-
da os diferentes usos e naturezas da fala e da 
escrita, daí a necessidade de se trabalhar as 
especificidades das duas modalidades, uma 
vez que “considerar objeto de ensino escolar 
a língua que ele já fala requer, portanto, a ex-
plicitação do que se deve ensinar e de como 
fazê-lo” (PCN, 1997, p. 49).

O segundo momento da análise cons-
titui-se das entrevistas realizadas com a 
coordenadora de ensino2, e com uma profes-
sora que trabalha em duas turmas no turno 
da manhã com a Língua Portuguesa no 5º 
ano. Todas elas com formação superior em 
Pedagogia.

Iniciamos a entrevista com a coorde-
nadora. Segundo ela, as várias orientações 
contidas nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais e nas Orientações Curriculares 
Estaduais para o Ensino Fundamental for-
necem aos professores de Língua Portuguesa 
os princípios para o trabalho didático em 
sala de aula. Acrescentou ainda que as metas 
estabelecidas entre coordenação e o corpo 
docente são realizadas por meio de projetos e 
atividades diversificadas em sala de aula que 
contemplam os conteúdos selecionados e 
ressaltou a importância de se trabalhar com 
a língua oral. 

 Porém, a fala da coordenadora ao expor 
a importância de trabalhar a língua oral, re-
vela que a escola tem dificuldade de mesclar 
o ensino da escrita e da oralidade quando 
afirma que, 

A oralidade é uma forma impor-
tante do mesmo jeito... Porque o 
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aluno não se expressa só na escri-
ta, ele se expressa de forma oral. 
E de que forma a gente trabalha 
isto? Trabalha com realização de 
seminários, simulação de entre-
vista, programa de entrevista, 
sarau, com. que mais, jornal fala-
do. Então as professoras também 
buscam trabalhar... e é claro que a 
gente ainda enfrenta muita dificul-
dade porque assim pelo...não diria 
o acúmulo, mas devido o currículo 
que a gente tem de seguir acaba de 
certa forma priorizando a escrita. 
Então devido a isso acaba priori-
zando a escrita. Então devido a 
isso acaba priorizando um pouco 
mais que a oralidade. Inclusive no 
decorrer do ano trabalharemos 
atividades extraclasse, nas datas 
cívicas, que é trabalhada a questão 
da oralidade... geralmente é com 
apresentação de poesias, dramati-
zações. Mas as meninas... na esco-
la a gente procura também traba-
lhar a oralidade...e isso é visto com 
muito importância na escola.

Embora reconheça a importância do en-
sino dessa modalidade, ela acaba afirmando 
que devido às exigências do currículo, a escola 
valoriza e prioriza a escrita em detrimento da 
oralidade. E mais, enfatiza que a oralidade é 
trabalhada especialmente nas atividades ex-
traclasses e nas datas cívicas. Percebe-se que 
não há uma compreensão clara a cerca da 
língua oral, o que deve ser ensinado e como 
deve ser ensinado. Tal afirmativa quanto às 
atividades em que são trabalhadas o ensino 
da língua oral, contraria assim, as orienta-
ções dos PCNS (1997, p. 49) que afirmam

Eleger a língua oral como conteú-
do escolar exige o planejamento 
da ação pedagógica de forma a 
garantir, na sala de aula, ativi-
dades sistemáticas de fala, es-
cuta e reflexão sobre a língua. 
São essas situações que podem se 
converter em boas situações de 
aprendizagem sobre os usos e as 
formas da língua oral: atividades 
de produção e interpretação de 
uma ampla variedade de textos 
orais, de observação de diferentes 
usos, de reflexão sobre os recursos 
que a língua oferece para 
alcançar diferentes finalidades 
comunicativas. (grifo nosso)

Posicionamento semelhante encontra-

mos na fala da professora, pois percebemos 
que não há uma compreensão clara dos usos 
e da natureza da língua falada. Embora haja 
um esforço por parte das professoras no 
sentido de trabalhar esse conteúdo, mesmo 
que seja da forma que entende.  Assim, mais 
uma vez percebemos que há sem dúvida 
um indício de valorização da língua falada. 
Reconhecemos também que ela considera de 
suma importância o ensino da língua falada, 
uma vez que o domínio dessa modalidade é 
uma exigência constante na sociedade, con-
forme ela nos diz,

Considero a linguagem oral tão 
importante quanto a escrita, até 
porque usamos mais ainda do que 
a escrita. Portanto, trabalhá-la em 
sala de aula é fundamental para 
proporcionar aos alunos uma me-
lhor comunicação, haja vista que 
muitos são tímidos, além do mais, 
saber expressar-se bem agora 
dará a eles oportunidades melho-
res quando adultos.

Assim, percebemos que tanto a coor-
denadora como a professora reconhecem a 
importância dessa modalidade para o ensino 
de língua materna e se esforçam para tra-
balhar da melhor maneira possível, porém, 
para essa tarefa com êxito é necessário o 
conhecimento

Nosso último ponto de análise diz res-
peito à observação das aulas que perfizeram 
o total de 10 aulas. A organização e realização 
das atividades em sala de aula foram nortea-
das pelo plano de aula, cujos objetivos foram:

* Ler de modo autônomo e voluntário, 
textos correspondentes a diferentes gêneros 
textuais.

* Comunicar-se pela fala em diferentes 
situações de interlocuções em que sejam 
manifestados sentimentos, ideias, opiniões e 
experiências cotidianas.

* Produzir um acróstico com a palavra 
natureza e um texto oral relacionado o meio 
ambiente.

A professora apresentou um texto sobre 
meio ambiente e a partir dele desenvolveu 
várias atividades e uma com os acrósticos, a 
qual alguns alunos fizeram a leitura de sua 
produção. Logo em seguida, a professora 
pediu para analisar oralmente o texto lido 
observando a concordância e algumas pala-
vras que não entenderam. Ademais, abriu-se 
um debate, discussão sobre o tema natureza, 
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e a importância de se preservar o meio 
ambiente. A professora mencionou duas 
palavras de destaque: queimadas e desma-
tamento, as quais os meios de comunicação 
chamam a atenção. Fez perguntas referentes 
a essas duas palavras e todos participaram 
expondo opiniões. Promoveu também outras 
atividades ao longo das aulas com o objetivo 
de levar os alunos a produzirem textos orais 
a partir de palavras relacionadas ao tema em 
questão.

Ressaltamos que no decorrer das ativi-
dades, a professora partia dos conhecimentos 
prévios dos alunos para explorar a linguagem 
oral, ou seja, partia de situações coloquiais 
de uso da língua para situações em que o 
planejamento do uso da língua é necessário. 
Porém, observamos que faltou dentro das 
exposições a preocupação de estabelecer um 
paralelo entre fala e escrita, o que por sua vez 
possibilitaria uma compreensão mais clara 
dos usos e naturezas dessas duas modali-
dades, haja vista que “o ensino da oralidade 
não pode ser visto isoladamente, isto é, sem 
relação com a escrita, pois elas mantêm entre 
si relações mútuas e intercambiáveis” (FÁ-
VERO; ANDRADE; AQUINO, 2003, p. 13).

Por conseguinte, ao longo das aulas 
observadas foi possível percebermos o em-
penho da professora no trato da linguagem 
oral. Em suma, verificamos que a oralidade 
vem conquistando aos poucos seu espaço 
nas aulas de Língua Portuguesa, embora de 
modo tímido em se comparando com o espa-
ço privilegiado ocupado pela escrita. 

Conclusão
A proposta apresentada na Introdução 

foi percorrida inteiramente. Nesse percurso, 
alguns itens foram abordados com mais pro-
fundidade e outros com menos detalhamen-
to. A partir do levantamento efetuado para 
a realização dessa pesquisa, alguns aspectos 
teóricos tornaram-se mais proeminentes, 
visto que o nosso objetivo era investigar o 
ensino da oralidade no 5º ano da escola de 
Ensino Fundamental São José.

Com base nas reflexões feitas e estudos 
realizados, observamos que a língua escrita e 
a língua oral têm valores sociais diferentes, 
mas complementam-se, já que as soluções 
encontradas na fala para a realização da 
língua acabam influenciando a escrita e esta, 
por sua vez, tem a sua cultura reforçada pela 

escola e pelos textos veiculares que a privi-
legiam. Por outro lado, esses textos acabam, 
também, recebendo influência da língua fa-
lada. Assim, existe uma correlação entre fala 
e escrita e este vínculo demonstra que há um 
continuum entre as duas modalidades.    

Desse modo, a análise nos conduz a 
algumas considerações. Inicialmente, um 
aspecto relevante que merece destaque diz 
respeito à proposta de ensino apresentada 
pela escola. Observamos que o objetivo geral, 
que permeia todas as ações de ensino, refere-
-se ao o desenvolvimento das capacidades 
discursivas do discente, de maneira que 
este possa fazer uso dessa competência nas 
várias áreas do conhecimento. Esse objetivo 
vai ao encontro das orientações tanto dos 
PCN quanto das Orientações Curriculares 
Estaduais para o Ensino Fundamental, os 
quais afirmam que o objeto de ensino da 
Língua Portuguesa é a língua que fala e que 
se escreve e mais, afirmam que o domínio 
dessas modalidades permite o exercício da 
cidadania. No entanto, o modo como está 
organizada demonstra uma desarticulação 
entre os seus componentes (objetivos, con-
teúdos, propostas de atividades e avaliação) 
e leva-nos a tecer algumas considerações.

Observamos certa desorganização no 
que diz respeito à apresentação dos objetivos, 
conteúdos, propostas de atividades e avalia-
ção, pois são apresentados aleatoriamente, 
uma vez que não há uma preocupação de 
estabelecer um vínculo semântico ou uma 
sequência lógica entre tais componentes. 
Esses componentes ficam dispersos, soltos, 
desconectados um dos outros. 

Além disso, não podemos esquecer-nos 
de mencionar a desintegração que ocorre 
entre a proposta de ensino e a prática 
pedagógica da sala de aula. Vimos que o 
objetivo geral da proposta é desenvolver as 
capacidades discursivas do discente, a fim de 
ampliar sua capacidade comunicativa e, para 
que a escola obtenha êxito, consideramos de 
fundamental importância a explicitação das 
especificidades tanto do texto escrito quanto 
do texto oral, haja vista que a diferença entre 
essa duas modalidades não é contemplada 
pela proposta.

Outro ponto importante diz respeito diz 
respeito à concepção da coordenadora e da 
professora quanto ao ensino da oralidade, 
pois fica visível que não há uma compreensão 
clara dos usos e da natureza da língua falada, 
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ou seja, não há uma concepção clara do que 
seja língua falada, embora reconheçam a 
importância dessa modalidade na vida do 
aluno. 

Desse modo, verificamos que na escola 
a oralidade vem conquistando seu espaço de 
modo tímido e para que ela ocupe espaço de 
destaque assim como a escrita, é necessária 
uma reflexão e reformulação do ensino de 
língua materna em vários pontos. Além 
disso, é necessária também uma mudança na 
postura dos professores no que diz respeito 
à compreensão do seja língua falada e sua 
relação com o ensino de Língua Portuguesa. 
Para que isso ocorre é preciso que o Estado 
promova formações continuadas com espe-
cialistas e em parceria com a UFAC.

Notas
1  Profª. Msc. do Curso de Pedagogia da Univer-
sidade Federal do Acre – CMULTI no Campus Flores-
ta/Cruzeiro do Sul

2  Por questões de ética, omitimos os dados de 
identificação da coordenadora e professora da respecti-
va escola participante da pesquisa. 
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Alguns apontamentos
O poema que será analisado no presente 

artigo, Sou, faz parte da produção literária 
roraimense identificada pelo Movimento 
Cultural Roraimeira, que surgiu em 1984, 
com o principal objetivo de afirmar uma 
identidade cultural roraimense trabalhando 
a música, artes plásticas, dança, literatura e 
fotografia. As produções englobadas por esse 
movimento são voltadas para construção 
cultural de uma identidade para o povo de 
Roraima, baseada, sobretudo, nos elementos 
da cultura e da paisagem natural existentes 
no estado (OLIVEIRA; SOUZA; WANKLER, 
2009).

O estado de Roraima apresenta um con-
texto plural, possui uma grande diversidade 
cultural, pois, de acordo com Eliakin Rufino, 
em entrevista a Dantas (2006) “Somos uma 
sociedade plural e de fronteira”, afirmativa 
corroborada pelo fato de o estado estar 
situado em uma região fronteiriça, que faz 
divisa com a Venezuela e a Guiana (além dos 
estados brasileiros do Amazonas e do Pará), 
a possibilidade de contato com estrangeiros 
destes países, o convívio de brasileiros vin-
dos de outras regiões do país, e, é claro, o 
contato direto com o grande percentual de 
habitantes indígenas.

Para Cox & Assis-Peterson (2007), não 
é possível falar de cultura sem que ela esteja 
associada a língua, pois as manifestações 
culturais são atos de comunicação. Desta 
perspectiva, o sujeito deve ser visto como 
um composto complexo que tem que ser 
compreendido em sua multiplicidade, ele 
tem uma dimensão de intencionalidade, 
e, portanto, é indispensável reconhecê-lo 
no fazer comunicativo (SALOMÃO, 2003). 
Assim, o Movimento Cultural Roraimeira 
buscou captar e difundir essa multiplicidade 
cultural e demonstrá-la através da música, 
literatura, pintura e demais artes. A partir de 
então, cada uma dessas manifestações, à sua 
maneira, vem deixando sua contribuição na 

divulgação deste contexto plural do estado.
Portanto, no presente artigo apresen-

tam-se discussões teóricas acerca da relação 
entre língua, linguagem, cultura, identidade 
e subjetividade, balizadas por Silva (2000), 
Woodward (2000), Hall (2002), Heidegger 
(2003), César e Cavalcanti (2007), Freitas 
(2007) e outros, a fim de observar tais aspec-
tos na produção literária roraimense através 
da análise do poema Sou, de Zeca Preto.

A linguagem e o sujeito
“O homem é o ser vivo dotado de lingua-

gem. A linguagem é o que faculta o homem a 
ser o ser vivo que ele é enquanto homem”: 
essa ideia que Heidegger (2003, p.7) atribui 
a Humboldt resume em si a íntima relação 
entre a linguagem e o homem, que tem per-
meado inúmeras reflexões. Na Grécia antiga, 
as primeiras discussões acerca da linguagem 
encontraram duas formas distintas de con-
cepção. A primeira a considerava como im-
portante meio para a atribuição de nomes às 
coisas de forma natural, ou seja, cada coisa 
já trazia em sua essência um nome comum 
a ela. A segunda, por sua vez, acreditava ser 
a linguagem o resultado de uma convenção, 
segundo a qual todos os nomes se originam 
na lei e no uso estabelecidos pelo costume e a 
tradição de uma sociedade. 

Vale ressaltar que, com o surgimento 
da linguística e sua consolidação enquanto 
ciência e estudo da linguagem verbal no 
início do século XX com o estudioso gene-
brino Ferdinand Saussure, autor da mais 
importante dicotomia, de Langue e Parole, 
a partir da qual advogou a ideia de que a 
linguagem humana tem dois aspectos, o 
social e o coletivo (a língua) e o individual 
(a fala) ─ (FREITAS, 2007), a língua passou 
a ser vista sob um novo prisma, distinto do 
conceito reducionista de sistema que encerra 
em seu cerne a mera atribuição de nomes. 
A língua, atualmente, conforme nos elucida 
Marcuschi (2003), é entendida como uma 
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atividade constitutiva por intermédio da 
qual o homem pode posicionar-se em atos 
discursivos, práticas de linguagem, em vários 
domínios sociolinguísticos.

Cabe ainda tomar como referência a 
noção de língua que tem em seu conceito 
uma grande abrangência, aquela apresenta-
da por César e Cavalcanti (2007), de acordo 
com a qual a língua é associada à figura do 
Caleidoscópio5, nesse contexto a língua é 
entendida como um conjunto de variáveis, 
intersecções, conflitos, contradições, social-
mente constituídos ao longo da trajetória de 
qualquer falante.

Heidegger assinala que:
Se é verdade que o homem, quer o 
saiba ou não, encontra na lingua-
gem a morada própria de sua pre-
sença, então uma experiência que 
façamos com a linguagem haverá 
de nos tocar na articulação mais 
íntima de nossa presença. Nós, que 
falamos a linguagem, podemos 
nos transformar com essas expe-
riências, da noite para o dia ou 
com o tempo. (2003, p.121)

Para Gomes de Matos (In. XAVIER & 
CORTEZ, 2003, p. 93), “Habitamos a lingua-
gem e ela, em nós”, somos construídos por 
ela ao passo em que também a construímos. 
A linguagem é uma experiência subjetiva que 
confere aos sujeitos o poder de se colocar e se 
situar no tempo e no espaço por intermédio 
do seu discurso em um movimento inter-
subjetivo, e, nesta relação de pertencimento, 
surgem as identificações e diferenças. 

Ainda de acordo com Heidegger (2003, 
p.26), “A linguagem fala. Sua fala chama 
a diferença, a diferença que desapropria 
mundo e coisa para a simplicidade de sua in-
timidade”. Dessa forma, é possível observar 
que é por intermédio da linguagem que com-
preendemos o mundo, assim como podemos 
nos fazer partícipes deste.

Neste contexto de linguagem enquanto 
compreensão e ação no mundo, há que se 
considerar o conceito de dialogismo na con-
cepção bakhtiniana, que enxerga a linguagem 
como um constante processo de interação 
mediado pelo diálogo e não apenas como um 
sistema autônomo (PINHEIRO, 2009).

O sujeito não é apenas um mero re-
produtor de discurso, ele constrói-se no 
fazer comunicativo, ou seja, constitui-se na 
e pela linguagem a partir do momento em 

que interage com seus iguais em situações 
interdiscursivas dentro dos mais variados 
contextos sociais. 

Para Woodward (2000, p.55), “Os 
sujeitos são, assim, sujeitados ao discurso e 
devem, eles próprios, assumi-lo como indi-
víduos que, dessa forma, se posicionam a si 
próprios”. É nessa interação dialógica entre 
sujeito e contexto social permeada pelos 
vários discursos que o homem interage com 
seus iguais e, portanto, constrói e reconstrói 
suas identidades.

Identidade e subjetividade
Ao mesmo tempo em que adquirimos 

linguagem, adquirimos identidade (BORGES 
NETO, 2003). Neste contexto, percebe-se que 
o processo de construção de identidade de 
um indivíduo envolve a junção de elementos 
(língua, linguagem, discurso) e significados 
que vão sendo incorporados por ele à medida 
que, como membro de uma determinada 
comunidade ou região, vai interagindo com 
o meio social no qual está inserido. 

Em consonância com este processo, 
Hall afirma que: 

A identidade é formada na inte-
ração entre o eu e a sociedade. O 
sujeito ainda tem um núcleo ou 
essência interior que é o “eu real”, 
mas este é formado e modifica-
do num diálogo contínuo com os 
mundos culturais “exteriores” e as 
identidades que os mundos ofere-
cem. (2002, p11)

De acordo com o autor, a identidade se 
forma e se modifica constantemente. Sendo 
assim, é possível observar que, devido ao 
contato multicultural ao qual o sujeito está 
exposto em determinado contexto social, 
existe uma possibilidade de construção ou 
reconstrução da sua identidade.

Para Souza (1994, p.13) “A identidade 
não é apenas uma faceta do sujeito, mas uma 
faceta que muda a cada instante em que o 
sujeito efetivamente diz o que tem de dizer”, 
ou seja, o sujeito não possui uma identidade 
imutável, ele pode mudá-la constantemente 
à medida que se insere em novos contextos 
por intermédio da linguagem.

Ainda com relação à ligação entre iden-
tidade e subjetividade, Woodward  afirma:

A subjetividade envolve nossos 
sentimentos e pensamentos pes-
soais. Entretanto, nós vivemos 
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nossa subjetividade em um contex-
to social no qual a linguagem e a 
cultura dão significado à experiên-
cia que temos de nós mesmos e no 
qual nós adotamos uma identida-
de. (2000, p.55)

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a noção 
de identidade está intimamente ligada à de 
diferença, conforme propõe Silva (2000). 
Segundo o autor, tanto a identidade quanto a 
diferença são produções sociais que só fazem 
sentido quando compreendidas uma em 
relação à outra, então, nesse sentido, uma 
coisa só é ela própria porque não é nenhuma 
outra. A identidade e a diferença estão em es-
treita relação de dependência, ao passo que o 
sujeito utiliza-se da afirmativa “sou” para o 
enquadramento em determinados discursos 
identitários, uma outra expressão negativa 
do tipo “não sou” surge em contrapartida 
marcando a relação de diferença. 

Para Woodward (2000, p.33) “As iden-
tidades são diversas e cambiantes, tanto nos 
contextos sociais nos quais elas são vividas 
quanto nos sistemas simbólicos por meio dos 
quais damos sentido a nossas próprias posi-
ções”. Destarte, não é possível classificar ou 
padronizar identidades, pois, à medida que o 
sujeito interage com novas formas de cultura 
por intermédio da linguagem ele pode adap-
tar-se ao novo e fazer-se partícipe e atuante, 
ou ater-se ao que lhe convém. 

Linguagem e identidade no contex-
to cultural roraimense a partir da 
análise do poema Sou, de Zeca Pre-
to

No contexto roraimense, é possível 
observar que existem discursos poéticos que 
assumem a identidade roraimense e decla-
ram isso, como é o caso da produção poética 
do cantor, poeta e compositor paraense Zeca 
Preto, que vive em Roraima há mais de 30 
anos. Em entrevista a Vasconsellos (2010), 
ele declara que “Falar da região que tu amas, 
da terra onde moras é simplesmente Univer-
sal. Não tenho medo nem vergonha de nin-
guém quando digo EU SOU DE RORAIMA”, 
identificando-se, portanto, como sujeito 
pertencente a esta identidade que abriga em 
seu seio diversas culturas. 

Assim, a escolha de um poema como 
objeto de análise neste artigo baseia-se no 
fato de que “o que se diz no poema é o que 

o poeta expressa a partir de si mesmo (...). A 
linguagem do poema é uma múltipla enun-
ciação” (HEIDEGGER, 2003, p.14). Pelo fato 
de ser um discurso carregado de subjetivida-
de, o poema interpreta o mundo a partir da 
maneira de ver e sentir do sujeito poético.

Levando em consideração que “[...] a 
linguagem tem papel decisivo na constitui-
ção do sujeito, ou seja, na constituição da 
identidade (FREITAS, 2007, p.97)” e toman-
do como objeto de análise alguns trechos do 
poema Sou, de autoria do referido poeta, 
podemos constatar a sua identificação, o seu 
pertencimento a esta diversidade identitária 
no contexto roraimense.

Sou

Sou zarabatana Atroarí
Cheiro a mato, a onça, taquari
Matinta Pereira solta em mim
Canto a terra de Makunaima
Canto o boto namorador
Canto a Serra da Lua Grande
No rio Branco sou vida
Sou aruanã
Sou Canaimé, Mapinguarí
Yakoanã, Pajé Waymiri
No meu sangue o gosto de açaí
Toco canto tuas belezas
Anuncio cruviana chegou
Descalço caminho teus lavrados
Sou feliz
Eu sou Roraima meu irmão
(PRETO, Zeca. Sou. Disponível 
em: http://letras.terra.com.br/ze-
ca-preto) 

Como é possível observar, o próprio 
título do poema Sou, já carrega em si uma 
carga de subjetividade que se desdobra no 
transcurso dos versos, carregados de marca-
dores identitários que remetem ao ambiente 
e à cultura amazônicos.

Sou está escrito na primeira pessoa do 
singular do verbo ser, conjugado no presente 
do indicativo, e demonstra a condição de 
pertencimento do eu poético as várias identi-
dades míticas apontadas e demais elementos 
que surgem ao longo do texto. Há uma as-
sociação entre sujeito/objeto e sujeito/lugar, 
como por exemplo, no primeiro verso “Sou 
zarabatana Atroarí”, no qual há uma relação 
de mescla do sujeito com o objeto, a arma 
letal utilizada pelos indígenas para a caça. 
No verso 2 “Cheiro a mato, a onça, taquari”, 
o eu poético exala a essência do lugar por 
intermédio dos elementos mato, e animais 
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pertencentes a fauna amazônica como a onça 
e o taquari, ave de hábitos noturnos que 
possui essa denominação na região do Pará 
(FERREIRA, 2004).

Nos versos 3 (“Matinta Pereira Solta em 
mim”) e 9 (“Sou Canaimé, Mapinguarí”), o 
eu poético assume diversos papéis dentre as 
figuras mitológicas que compõem as lendas 
da região norte. Ora sente pulsar em seu 
interior a figura de um espírito, a Matinta 
Pereira (Mito bastante conhecido no Pará – 
AFCA, 20126), velha vestida de preto, que as 
vezes transforma-se em pássaro, com feitiços 
capazes de causar sérios prejuízos as suas ví-
timas, como dores físicas e até a morte. Ora é 
Canaimé, espírito mal de antigos pajés ador-
mecido em uma plana chamada Taja, que 
pode se transformar em animais e que mata a 
alma das pessoas, uma lenda contada em Ro-
raima e no Pará (SOLON, 2012). Assume-se 
como Mapinguari, mais popular dos mons-
tros da Amazônia, cujo domínio estende-se 
pelo Amazonas, Pará, Acre, fantástico ser da 
mata, que tem o corpo coberto de pelos, um 
olho na testa e uma boca que se estende até a 
barriga, assombra seringueiros e moradores 
da floresta amazônica (COÊLHO, 2012). 

Quando diz: “Canto a terra de Makunai-
ma / Canto o boto namorador / Canto a Serra 
da Lua Grande (v. 4, 5 e 6) / toco canto tuas 
belezas (v.12) / Anuncio cruviana chegou (v. 
13) / Descalço caminho teus lavrados (v.14)”, 
mediante um discurso laudatório há uma 
exaltação estética das paisagens naturais des-
ta terra, como a Serra da Lua e o lavrado, ve-
getação típica da região (FERREIRA, 2004). 
E mediante uma adjetivação carinhosa, 
Terra de Makunaima, invoca novamente o 
estado de Roraima, “uma terra cujo guardião 
é Makunaima, guerreiro e herói da tribo dos 
macuxis, maior etnia índígena do estado de 
Roraima (OLIVEIRA; SOUZA; WANKLER, 
2009, p. 33). O eu poético faz novamente 
referência a mitologia indígena, quando cita 
a figura do boto, peixe encontrado nos rios 
da Amazônia, que durante a noite sai da água 
e se transforma em um belo e elegante rapaz 
que seduz as moças (AFCA, 2012)” e também 
faz referência ao Cruviana “entidade mítica 
dos Macuxis representado por uma moça de 
longos cabelos, que quando agitados produ-
zem um vento intenso que percorre todo o 
lavrado e chega a carregar pessoas7”.

Quando diz: “No rio Branco sou vida (V. 
7)/ Sou aruanã (v.8) / (...) No meu sangue o 

gosto do açai (v.11) ”, adota a figura da água, 
fonte de vida no principal rio que banha a re-
gião e se estende por vários afluentes. Adquiri 
a forma do peixe aruanã muito comum às ba-
cias hidrográficas amazônicas, que alimenta 
e dá sustento aos moradores ribeirinhos. Há 
também neste discurso poético uma referên-
cia à terra natal do poeta no discurso no qual 
o eu poético assume a fluidez do vinho do 
açaí8 correndo em suas veias. 

No verso 10 “(sou) Yakoanã, Pajé 
Waymiri”, transmuta-se em Yakoanã, pó 
alucinógeno utilizado em rituais das tribos 
yanomami pelos pajés para entrarem em 
contato com os espíritos dos seus ancestrais 
(ALBERT, 2012), e assume-se também na 
figura do pajé, espécie de benzedor, curan-
deiro (FERREIRA, 2004) que na poesia 
pertence a tribo dos Waimiri-atroari, umas 
das várias etnias indígenas que habitam o 
estado de Roraima.  

Por último, quando o eu poético diz 
“Sou feliz/ Eu sou Roraima meu irmão” (vs. 
15 e 16), assume a condição de pertencente 
a esta diversidade, a este cenário de várias 
culturas e múltiplas identidades, incluindo o 
outro no seu discurso chamando-o de “meu 
irmão”, convidando-o a identificar-se e a 
incluir-se nesta diversidade.

Ainda é possível observar que o poema 
traz em si um cenário linguístico-cultural 
que apresenta um léxico bastante diversifica-
do, no qual aparecem expressões de línguas 
indígenas, comuns ao vocabulário popular 
amazônico e que representam a diferença 
dentro da diversidade cultural do estado. 

Para Woodward (2000, p. 11) “A iden-
tidade é marcada pela diferença, mas parece 
que algumas diferenças – neste caso entre 
grupos étnicos - são vistas como mais impor-
tantes que outras, especialmente em lugares 
particulares (...)”, no contexto roraimense, 
em alguns casos, a aceitação dessa diferença 
representa a falsa impressão de oferecer risco 
de associação da identidade cultural apenas 
ao universo indígena, e descaracterizar as 
demais formas de cultura.

Essa recusa na aceitação ao diferente, 
muitas vezes está relacionada ao que Ander-
son (1989, p.14) define como comunidade 
imaginada, aquela que possui “uma ideologia 
na qual uma comunidade política imaginada 
– é imaginada como implicitamente limita-
da e soberana”, tende a recusar o que lhe é 
estranho/diferente. No que se refere ao uso 
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da língua em alguns países, como no caso do 
Brasil, em determinadas regiões levanta-se 
o mito do país monolíngue, e, portanto as 
línguas das chamadas “minorias” tendem 
a ser rejeitadas no uso cotidiano (CÉSAR E 
CAVALCANTI, 2007).

O mesmo também ocorre no que se 
estende aos demais traços que compõem 
uma cultura, como os costumes e tradições 
mitológicas do povo indígena. Ocorre o que 
Hall (2002) define como fundamentalismo 
da tradição cultural, no qual surgem movi-
mentos com o propósito de resguardar suas 
raízes e tradições religiosas e políticas ten-
tando preservar suas identidades culturais 
homogêneas, e não admitem contaminações, 
interpenetrações, mestiçagens e indefini-
ções. Recusar uma língua ou costumes por 
não serem comuns a sua tradição é diminuir 
a essência da cultura a um mero conjunto de 
manifestações regionais isoladas, tidas como 
superiores, rejeitando assim a ideia de que “a 
cultura molda a identidade ao dar sentido à 
experiência e ao tornar possível optar, entre 
as várias identidades possíveis” (SILVA, 
2000, p. 18 e 19). 

Desta forma, é possível observar que 
o poema Sou faz uma alusão aos mitos 
regionais comuns à Amazônia, ao estado de 
Roraima e a outros estados da região Norte. 
Neste poema, vários aspectos da cultura da 
região fluem, o eu poético assume identi-
dades míticas, aparecem rituais indígenas, 
descrevem-se as belezas naturais, bem como, 
por intermédio do léxico indígena, aponta a 
diversidade linguística existente na região 
norte. Esse cenário descrito pelo poema nos 
remete a Cox e Assis-Peterson (2007, p.35), 
que demonstram que a transculturalidade, 
ou seja, a interação entre diferentes culturas 
ocorre num “(...) ‘movimento de ir e vir’, (...) 
de ‘trânsito’, ‘circulação’, ‘troca’”.

Considerações finais
Para Martins (2008, p.234), “Se a lin-

guagem é sempre produzida por um falante 
que sente a necessidade, a conveniência, o 
desejo ou o prazer de dizer qualquer coisa, 
a linguagem é sempre subjetiva”. Assim, o 
poema aqui analisado carrega em sua com-
posição traços identitários adquiridos por 
meio de uma transculturalidade, o ir e vir do 
eu poético por várias representações cultu-
rais, “onde não a perda ou assimilação, mas 

negociação e mudança cultural” (COX E AS-
SIS-PETERSON, 2007, p. 36). O eu poético 
não apaga seus vínculos quando se desloca, 
mas pelo contrário agrega uma linguagem 
comum à cultura regional, marcada pela 
representação indígena, a língua, os mitos, 
e também as belezas regionais que caracteri-
zam grande parte da produção literária local 
ao cenário das demais culturas que surgem 
em seus versos. 

Em suma, entende-se que o processo 
de construção de uma identidade perpassa 
simples relações de aceitação ou rejeição de 
outras identidades, pois, a exemplo da lin-
guagem, a identidade constrói-se a partir das 
várias situações de interação comunicativa, 
seja em discursos poéticos, étnicos, religiosos 
ou outros. É como se o poema viesse lembrar 
aos indivíduos vinculados aos contextos 
referenciados que conhecer as raízes da pró-
pria cultura contribui significativamente na 
formação da sua identidade e no propósito 
de se definir enquanto cidadão. Reconhecer-
se como sujeito desta diversidade é assumir 
uma postura ativa diante da sua condição 
de pertencimento, orgulhando-se de suas 
origens e de sua identidade.

Glossário
Açaí – (1) Palmeira (Euterpe oleracea), 

de cujos frutos se faz uma espécie de papa 
muito apreciada; uaçaí, açaí-branco, açaí-
do-pará, açaizeiro, coqueiro-açaí, iuçara, 
juçara, palmiteiro, palmito, piná, tucaniei. 
(2) O fruto do açaí; juçara. 

Atroarí - Indivíduo dos atroaris, povo 
indígena da família linguística caraíba, que 
habita o AM, na divisa com RR. 

Lavrado - Tipo de vegetação caracteri-
zado por dois estratos: um estrato baixo, do-
minado por gramíneas com subarbustos de 
folhas grandes e duras, e outro formado de 
árvores baixas, retorcidas e afastadas entre 
si, de cascas grossas e fendidas.

Makunaima - Guerreiro nascido do 
encontro do sol com a lua, tendo como berço 
o monte Roraima, que cresceu e tornou-se o 
herói de sua tribo (os macuxis), maior etnia 
indígena do estado de Roraima

Pajé - Designação dada ao especialista 
ritual que, nas comunidades indígenas bra-
sileiras, tem a atribuição ou o suposto poder 
de comunicar-se com as diversas potências 
e seres não humanos (espírito de animais, 
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de pessoas mortas, etc.); xamã; Benzedor, 
Curandeiro.

Taquari – também conhecida como 
socó-dorminhoco, animal que passa maior 
parte do dia dormindo, pois é uma ave de 
hábitos noturnos.

Zarabatana - Espécie de arma rudimen-
tar, que consiste num tubo comprido, pelo 
qual se impelem, com o sopro, setas e peque-
nos projetis; entre os indígenas sul-america-
nos, são ger. empregadas setas envenenadas 
com curare.

Waimyri – Ver definição atroarí (wai-
miri-atroai).

Notas
1  Financiamentos: Bolsa Demanda Social/CA-
PES de Pós-Graduação. Trabalho vinculado ao projeto 
de pesquisa Os Impactos da Globalização na Poe-
sia Topofílica de Roraima: da Década de 1980 à 
Atualidade, coordenado pela Profª. Drª. Cátia Mon-
teiro Wankler e fomentado pelo CNPq através do Edital 
Universal 2011.
2  Aluna do Mestrado em Letras, na linha de 
pesquisa Literatura, Artes e Cultura Regional, do Pro-
grama de Pós Graduação em Letras -  PPGL, da Univer-
sidade Federal de Roraima – UFRR.
3  Doutora em Línguistica Aplicada pela Univer-
sidade Estadual de Campinas. Professora do Mestrado 
em Letras, do Programa de Pós Graduação em Letras 
(PPGL), da Universidade Federal de Roraima (UFRR).
4  Doutora em Teoria da Literatura pela Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
Professora do Mestrado em letras, do Programa de Pós 
Graduação em Letras (PPGL), da Unversidade Federal 
de Roraima (UFRR).
5  Objeto composto por diversos pedaços, co-
res e formas, no qual se formam desenhos complexos 
a partir de movimentos, de combinações ao passo que 
a mão que o controla se movimenta. Ver César e Caval-
canti (2007)
6  Associação Folclórica e Cultural de Ananin-
deua (PA). Disponível em: <http://associacaoafca.
blogspot.com.br/p/lendas-e-mitos.html.> Acesso em: 
20. Jun 2012.
7  Cruviana: o vento selvagem de Rorai-
ma. Disponível em: <impressoesamazo nicas.wor-
dpress.com/2011/03/06/cruviana-o-vento-selvagem-
de-roraima /> Acesso em: 20.jun 2012.
8  Fruto típico da região do Pará, do qual se ex-
trái um tipo de papa (vinho).  Definição completa vide 
glossário.
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Metodologias para o Ensino de Matemática
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Introdução
Na contemporaneidade as discussões 

no âmbito da educação matemática têm 
ganhado ênfase no que diz respeito às me-
todologias de ensino ou tendências para a 
educação matemática, linhas de pesquisas 
inclinam-se a atender as exigências edu-
cacionais dos documentos oficiais, como 
os Parâmetros Curriculares Nacionais que 
apontam como objetivo ao ensino da mate-
mática levar o estudante a utilizar o conhe-
cimento matemático para fazer observações 
sistemáticas de aspectos quantitativos do 
ponto de vista do conhecimento, a identificar 
os conhecimentos matemáticos como meio 
para compreender e transformar o mundo 
à sua volta e a desenvolver a capacidade de 
resolver problemas. 

As tendências metodológicas no ensino 
da matemática, atualmente giram em torno 
do Uso de Materiais Concretos e Jogos, da 
Resolução de Problemas, da Etnomatemáti-
ca, da Modelagem Matemática, do Uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação, 
do Uso da História da Matemática como 
estratégia de ensino, e do Ensino por Ativi-
dades, dentre outras. Essas metodologias 
utilizadas isoladamente ou em conjunto 
apontam possibilidades de evolução no ensi-
no e aprendizagem de matemática.

No entanto, tendo como cenário a reali-
dade da Amazônia paraense observamos um 
decrescimento quanto ao desempenho dos 
estudantes na educação básica. O Sistema 
de Avaliação da Educação Básica - Saeb/
Prova Brasil1 avaliou o rendimento escolar 
em 2011 que abrangeu 55.924 escolas pú-
blicas que participaram da parte censitária, 
a chamada Prova Brasil, e 3.392 escolas 
públicas e particulares que participaram da 
parte amostral. O primeiro grupo de escolas 
recebeu aplicação censitária em turmas de 
5º e 9º anos do ensino fundamental público, 
nas redes estaduais, municipais e federais, 
de área rural e urbana, desde que a escola 
possuísse no mínimo 20 alunos matriculados 

em cada série avaliada. Para esse grupo, os 
resultados são divulgados por escola. Já a 
parte amostral da avaliação abrangeu escolas 
com 10 a 19 alunos de 5º e 9º anos do ensino 
fundamental das redes públicas; escolas com 
10 ou mais alunos de 5º e 9º anos do ensino 
fundamental das redes privadas; e escolas 
com 10 ou mais alunos da 3ª série do ensino 
médio das redes públicas e privadas do país. 

Comparando os resultados em 2011 das 
médias na disciplina de matemática a nível 
estadual com a média nacional. Verifica-se 
um decréscimo, pois a média das escolas 
estaduais urbanas e das escolas públicas no 
Brasil nas séries finais do ensino fundamen-
tal é de 245,1 e 243,2 respectivamente. Já 
no estado do Pará a média das séries finais 
do ensino fundamental é de 229,0 nas es-
colas estaduais urbanas e 229,1 nas escolas 
públicas.  Com relação ao ensino médio, as 
notas em matemática no estado do Pará pos-
suem média de 241,6 nas escolas estaduais 
urbanas e 243,1 nas escolas publicas o que 
dista de 22.5 e 26,46 da média das escolas 
estaduais urbanas e públicas brasileiras, 
respectivamente. Haja vista que a média das 
escolas de ensino médio no Brasil é 264,1 
para as escolas estaduais urbanas e 264,6 
para as escolas públicas, segundo os dados 
da planilha do Saeb/ProvaBrasil.

Na região amazônica, os dados do Índi-
ce de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB)2 apontam, em 2009 e 2011, a conjun-
tura da rede pública de ensino. Com relação 
às séries finais do ensino fundamental o MEC 
estipulou uma meta de 3,3 às escolas públi-
cas estaduais do Pará para 2009 e 3,6 para 
2011. No entanto, os alunos da 8ª série/9º 
ano apresentaram nota de 3,1 nos dois anos 
observados. O quadro negativo observado 
no Estado, nas séries finais do ensino funda-
mental, se repete nos dados por município. 
Em Belém e Ananindeua, por exemplo, as 
escolas estaduais ficaram longe da meta 
do MEC. Belém ficou com 3.0 enquanto se 
esperava 3.2 e Ananindeua ficou com 3.2 en-
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quanto se esperava 3.5 (MEC-IDEB, 2012).
No Pará, especificamente em Belém, 

pesquisas realisadas por Furtado e Vale 
(2007) e Santos (2010) sobre o ensino de 
funções, afim e quadrática, apontam o uso da 
metodologia tradicional como a mais ocor-
rente e que a mesma não tem contribuído de 
fato ao aprendizado do educando.

O ensino das funções afim e qua-
drática, de acordo com os alunos 
consultados, vem sendo desen-
volvido por meio de uma abor-
dagem que inicia com a definição 
seguida de exemplos e exercícios. 
O que confirma a predominância 
do ensino de funções por meio da 
metodologia tradicional que vem 
sofrendo severas críticas por parte 
dos estudiosos do processo de ensi-
no-aprendizagem da Matemática 
(FURTADO e VALE, 2007, p. 100).

Na pesquisa realizada por Furtado e 
Vale (2007) com o objetivo de diagnosticar 
o desempenho de estudantes do 2º ano do 
ensino médio na resolução de questões en-
volvendo função afim e quadrática e diagnos-
ticar as concepções dos professores quanto 
às dificuldades dos alunos identificaram: 

Com relação à função quadrática as 
questões que envolvem a resolução de 
problema e estudos de sinal dos 78 alunos 
consultados apenas 3,9% e 10% respec-
tivamente tentaram resolver a questão e 
erraram (p.37). Com relação à identificação 
da função afim e quadrática e o crescimento 
de decrescimento da função afim obteve um 
índice de acertos considerável variando de 
54,5% a 62,4% no primeiro caso e de 45,45% 
a 59,74% no segundo caso (p. 37 e 38). Com 
relação à resolução de problemas de função 
afim o nível de acertos varia de 29,86% a 
36,36% para a primeira questão e de 3,9% a 
7,8% na segunda questão (p. 39 e 40). Com 
relação ao estudo de sinais da função afim o 
índice de erros variou de 44,15% a 55,84% 
(p.39). Os dados observados apontam um 
baixo desempenho dos alunos na resolução 
de questões que envolvem os conteúdos de 
função afim e quadrática. 

Quanto às concepções dos professores 
consultados foi proposto que avaliassem os 
conteúdos, função afim (definição, domínio e 
imagem, construção de gráfico, crescimento 
e decrescimento, zero ou raiz, etc.) e função 
quadrática (definição, domínio e imagem, 

construção de gráfico, máximos e mínimos, 
concavidade, etc.), em níveis (muito fácil, 
fácil, moderado, difícil, muito difícil) e de 
modo geral os discentes avaliaram o conteú-
do de função afim como fácil e os de função 
quadrática como moderado, sendo conside-
rada a maior incidência no nível difícil as 
“situações-problemas” em ambas as funções. 
O que evidencia segundo os próprios pro-
fessores as dificuldades dos alunos quanto à 
resolução de problemas.

Estudos realizados em nível de Brasil 
sobre o ensino e aprendizagem de funções, 
afim e quadrática, apresentam dentre as 
principais dificuldades dos alunos no apren-
dizado desses conteúdos estão as diferentes 
representações de funções, algébrica, gráfica, 
tabular e literal, como evidencia Edivaldo 
Santos (2002), Wagner Lopes (2003) e 
Carlos Delgado (2010); o fato dos alunos não 
conseguirem identificar função como de-
pendência entre duas variáveis como aponta 
Antonio Santos (2005); dificuldades em 
relacionar o conceito de função a situações 
contextualizadas, evidenciadas por Rogério 
Pires (2009). Adinilson Reis (2012) destaca 
as dificuldades na transcrição da linguagem 
natural para a linguagem algébrica e na 
resolução de situações-problema. E, Maria 
Araújo (2009) aponta as dificuldades em 
interpretar os conceitos da função quadrá-
tica, como relacionar a parte algébrica, as 
equações, com a parte geométrica, os pontos 
e a curva (parábola) num plano cartesiano.

Em virtude desses fatos pensamos em 
investigar propostas que atendessem a difi-
culdades dos alunos com relação ao ensino 
de funções, afim e quadrática, em pesquisas 
realizadas sobre a temática que apontam 
resultados significativos para as situações as 
quais se propuseram. Assim, foi formulada 
a seguinte questão: Quais as contribuições 
das metodologias de ensino para a Educação 
Matemática?

Propostas metodológicas para o en-
sino de funções

Com o objetivo apresentar experiências 
em sala de aula a partir da análise de traba-
lhos científicos que apresentaram propostas 
para o ensino de funções com aplicação no 
ambiente escolar, levantamos e analisamos 
21 trabalhos, sendo uma tese e 20 disserta-
ções realizadas no período de 2000 a 2011 
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que problematizam e apontam situações 
didático-metodologicas para solucionar e/ou 
contornar as dificuldades de ensino aprendi-
zagem de função afim e/ou quadrática, dos 
quais abordaremos cinco neste artigo.

Os dados foram coletados na Biblioteca 
Digital Sapientia - Banco de Teses e Disser-
tações da PUC-SP <www.sapientia.pucsp.
br>, na Biblioteca Digital do MEC - Portal 
Domínio Público <www.dominiopublico.
gov.br> e na Secretaria da Educação do 
Governo do Estado do Paraná - Portal Dia 
a Dia Educação <www.diaadiaeducacao.
pr.gov.br>. Destacamos trabalhos realizados 
na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, Universidade Cruzeiro do Sul de São 
Paulo, Universidade do Grande Rio do Rio 
de Janeiro, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco e Universidade Severino Som-
bra de Minas Gerais. 

O critério adotado para a seleção das 
pesquisas foi o conteúdo, função afim e 
quadrática, sendo selecionados trabalhos 
que abordam dificuldades de ensino e apren-
dizagem, os que apresentaram e aplicaram 
propostas de ensino, ou discursos teóricos a 
cerca da construção do conceito de função, 
porém enfatizamos os estudos sobre a cons-
trução e aplicação de atividades relacionadas 
às funções, afim e quadrática, com destaque 
no percurso metodológico para a execução 
das mesmas.

Das 21 pesquisas abordaremos cinco 
subdividido-as de acordo com as metodo-
logias de ensino propostas, destacando o 
objetivo, a questão da pesquisa, aspectos 
metodológicos na construção/aplicação de 
atividades e situações propostas para serem 
utilizados em sala de aula no ensino de 
funções, os resultados obtidos, bem como as 
considerações de cada autor.

Modelagem matemática para o en-
sino de funções

Maria Chaves (2005) discutiu uma 
possível forma de se conceber e materializar 
a Modelagem Matemática como método de 
ensino-aprendizagem em cursos regulares. 
Com base no estudo de Barbosa (1999) 
investigou: Como podemos utilizar a Mode-
lagem, para o ensino e a aprendizagem da 
Matemática em um curso regular como o 
Ensino Médio, por exemplo? Com o objetivo 
de observar como a professora e os alunos 

se envolve em atividades de Modelagem e 
discutir os efeitos desse envolvimento para 
a prática docente no referido método, para 
a formação geral do educando bem como 
para o processo de ensino-aprendizagem de 
um conteúdo reconhecidamente complexo, 
como é o caso das funções. A pesquisa 
teve como sujeitos uma turma de primeira 
série do ensino médio de uma escola da 
rede Federal de ensino, em Belém do Pará. 
Com base na Modelagem Matemática e nas 
Concepções advindas após o estudo dos 
obstáculos relativos à mesma. As atividades 
foram realizadas em 2004, e construídas a 
partir da seleção de várias reportagens de 
jornais e de revistas, publicações e páginas 
da internet, além de duas visitas a COSAN-
PA (Companhia de água e saneamento do 
estado do Pará), como fonte de informações 
interessantes para a elaboração de situações, 
envolvendo o estudo das funções afim e qua-
drática. Os resultados obtidos apontam que 
o ensino por Modelagem pode levar o aluno 
a tornar-se coparticipante de seu processo de 
ensino-aprendizagem e, por consequência, 
ter sua aprendizagem facilitada. Por outro 
lado, para a professora pesquisadora, entre 
o reconhecimento das desvantagens quanto 
à utilização da Modelagem para o ensino e a 
sua aplicação, existe um caminho permea-
do de estudo e de pesquisa, que, para ser 
trilhado precisa-se de disposição e audácia 
para vencer os obstáculos que se afiguram. 
De modo que, para que a Modelagem Mate-
mática, como estratégia de ensino, possa ser 
fielmente e continuamente aplicada nas salas 
de aula precisa-se de um projeto pedagógico 
que a contemple. Caso contrário, seu uso 
ficará restrito a experiências isoladas.

Uso das tecnologias de informação 
e comunicação

O trabalho de Alessandro Calil (2010) 
teve por objetivo analisar o uso do software 
GRAPHMATICA, no conteúdo específico de 
função polinomial do 1º grau, e sua relação 
com a aprendizagem desse conteúdo.  As 
principais inquietações que motivaram a 
pesquisa foram: Qual o resultado que se 
obtém quando os alunos são direcionados 
para construírem o saber - matemático sem, 
contudo, serem direcionadas as respostas? 
Como o aluno se comporta diante de uma 
pesquisa de investigação utilizando o com-
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putador? Como se dá a aprendizagem deste 
aluno, mediante a utilização do computador? 
O estudo teve como categoria principal as 
Tecnologias Educacionais, com o auxilio de 
software para a construção gráfica, e como 
categoria secundária a Resolução de Proble-
mas a partir de situações do dia a dia, como 
por exemplo, o preço do taxi em Juiz de Fora/
MG. Assim, foi realizado um comparativo 
entre duas turmas do nono ano do ensino 
fundamental na escola municipal Dante Jai-
me Brochado, na cidade de Juiz de Fora, em 
Minas Gerais, denominadas turma A e turma 
B, na primeira foi ministrado o conteúdo de 
função afim com o recurso do computador e o 
auxilio do software Graphimatica e na turma 
B foi ministrado o mesmo conteúdo de forma 
tradicional. Foram aplicados questionários a 
turma A com a pretensão de conhecer o nível 
de entendimento dos alunos em relação à uti-
lização do computador, de traçar o perfil ini-
cial dos alunos que iriam utilizar o programa 
educacional, e, de orientar os procedimentos 
para a primeira aula no laboratório. As aulas 
e atividades foram ministradas por dois pro-
fessores da turma um de matemática e um de 
física e o pesquisador assumiu papel de ob-
servador. Os dois professores discutiram as 
condições de aprendizagem das duas turmas 
e relataram que a turma que não utilizou o 
computador conseguiu fazer a relação, con-
tudo, tiveram dificuldade na construção dos 
gráficos. E, a turma que utilizou o software, 
embora com dificuldade nesta construção, 
compreendeu mais rapidamente as posições 
dos gráficos, alterando os valores fixos e os 
tempos e quantidades gastos nas situações 
propostas pelos professores. Ainda com rela-
ção ao desempenho dos alunos foi observado 
que a turma B que não utilizou o software 
Graphmatica 16% obteve de 5,5 a 7 acertos, e 
a turma A que utilizou a ferramenta 25% ob-
teve de 5,5 a 7 acertos. O autor concluiu que 
a pesquisa demonstrou como as tecnologias 
de informação podem auxiliar alunos e pro-
fessores na construção de conhecimentos. 
E, que a prática docente deu oportunidade 
para que os alunos construíssem o conceito 
de função polinomial do 1º grau, compreen-
dendo a relação do conteúdo estudado com 
a vida fora da escola e também dentro dela, 
através de um conjunto de situações que 
deram significado a seu estudo.  Considerou 
que a informática abre possibilidades de 
mudanças efetivas dentro da construção 

do conhecimento. Mas, afirma que outros 
métodos devem ser utilizados. Pondera 
que a tecnologia de informação pode ser 
considerada uma maneira de superar alguns 
problemas no ensino de Matemática e que é 
necessário que as escolas tenham um projeto 
político-pedagógico que valorize a utilização 
de recursos computacionais no aprendizado 
de seus alunos, sabendo-se que não basta 
a aquisição de computadores e softwares: 
“É preciso que os professores mudem suas 
práticas pedagógicas e seus objetivos, inclu-
sive na avaliação destes softwares que serão 
utilizados”. 

Diana Maia (2007) propôs uma sequên-
cia didática a oito alunos da 8ª série do Ensi-
no Fundamental de uma escola particular na 
cidade de São Bernardo do Campo no estado 
de São Paulo com o auxilio de uma profes-
sora de Matemática. A questão norteadora 
da pesquisa foi: É possível que alunos de 8ª 
série do Ensino Fundamental se apropriem 
do processo de construção gráfica da função 
quadrática como um conjunto de variáveis 
visuais que implicam em unidades simbólicas 
significativas da escrita algébrica utilizando 
um ambiente computacional aliado ao caráter 
lúdico como uma das ferramentas de apren-
dizagem? Tendo por objetivo complementar 
estudos já realizados a respeito do ensino da 
função quadrática e da utilização de software 
para este fim. A pesquisa inicia com um bre-
ve estudo histórico e epistemológico acerca 
do conceito de função. Em seguida a autora 
analisa livros didáticos sobre função quadrá-
tica, sendo propostos no nível fundamental 
e médio, evidenciando os tipos de exercícios 
e abordagens de ensino. Essas análises são 
realizadas a partir da noção de Organização 
Praxeológica proposta por Chevallard (1995) 
presente em sua Teoria Antropológica do 
Didático, que situa a atividade matemática 
no conjunto das atividades humanas e das 
instituições sociais.  A autora revela que a 
escolha do software winplot como recurso 
informático se deu pelo fato dos alunos já 
conhecerem o software que fora utilizado 
em uma atividade anterior para o estudo de 
função afim com o objetivo observar o com-
portamento do gráfico relacionando-o com 
os coeficientes linear e angular. A atividade 
consiste em uma sequência didática compos-
ta por 6 atividades com o objetivo permitir 
que os alunos a descubram uma “nova for-
ma” de representação da função do 2º grau 
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– forma canônica, a fim de perceber que 
modificações na escrita algébrica acarretam 
modificações na representação gráfica e vice-
versa. A sequência didática foi dividida em 
três partes: a primeira parte correspondeu 
às atividades 1, 2, 3 e 4 visando introduzir 
a forma canônica da função quadrática, ou 
seja, realizar um tratamento na escrita al-
gébrica da função com o intuito de observar 
o comportamento do gráfico; a segunda 
parte correspondeu à atividade 5 que visava 
aplicar os conceitos apreendidos e introduzir  
a noção de domínio e intervalo de maneira 
lúdica. E, finalmente, a terceira parte corres-
pondente à atividade 6, na qual se pretendeu 
que os alunos reutilizem os conhecimentos 
adquiridos. A primeira atividade possibilitou 
que os alunos percebessem que o coeficiente 
de x2, implicava na mudança de abertura 
da parábola.   A autora destacou ainda que 
essa atividade provocou uma indagação 
a respeito das raízes da função o que não 
estava previsto, além do mais foi percebido 
a preocupação que os alunos tinham em rela-
cionar o que aprendiam na aula regular com 
o que estavam aprendendo nas aulas extras, 
isso foi instigante para a pesquisa segundo a 
autora. Diana Maia (2007) afirmou que o uso 
da Teoria dos Registros de Representação foi 
fator preponderante para que os resultados 
na pesquisa fossem positivos, principal-
mente por possibilitar a construção de uma 
sequência didática que permitisse observar 
que modificações na escrita algébrica acar-
retam mudanças na representação gráfica da 
função e vice-versa. De forma geral a autora 
concluiu que houve um avanço por parte dos 
alunos, na apreensão do conceito de função 
quadrática, propiciado pela compreensão e 
articulação entre as variáveis visuais e uni-
dades simbólicas significativas.

Resolução de problemas como es-
tratégia de ensino

Com o objetivo de investigar os efeitos 
de uma sequência didática nas concepções de 
alunos do 1º ano do Ensino Médio em rela-
ção ao conceito de Função Afim, abordado a 
partir da resolução de problemas de contexto 
realístico3. Julienne Dornelas (2007) se preo-
cupou com a seguinte questão: a aplicação de 
uma sequência didática elaborada a partir de 
problemas de contexto realístico enfatizando 
a ideia de variação entre grandezas (uma 

dependendo da outra) e a articulação das 
diferentes representações de uma função, 
produzirá que efeitos didáticos na aprendiza-
gem do conceito de função afim? Inicialmen-
te a professora-pesquisadora desenvolveu o 
conteúdo Funções de modo que os alunos 
compreendessem a importância da Mate-
mática nas situações reais por que passam, 
mas, também, sua importância enquanto co-
nhecimento historicamente acumulado pela 
humanidade ao longo do tempo. Com base na 
Resolução de Problemas proposta por Char-
nay (1996), Dornelas elaborou e executou 
uma sequência didática, que foi trabalhada 
com cinco grupos de quatro e cinco alunos 
da 1ª série do Ensino Médio de uma escola 
da rede estadual em Recife. O trabalho foi 
desenvolvido em oito sessões, com duração 
de 1 h e 40 min cada uma. Foram utilizadas 
três formas de registro das atividades dos 
participantes da pesquisa: registro escrito 
(fichas de atividades elaboradas a partir da 
resolução de problemas), registro de áudio 
(gravação das discussões dos alunos visando 
obter subsídios para a análise dos avanços 
cognitivos) e vídeo (filmagens em fitas de 
VHS a fim de acompanhar as ações exercidas 
pelos alunos). Dornelas (2007) observou no 
desenvolvimento da sequência didática ter 
havido uma evolução nas concepções dos 
alunos, na apreensão do conceito de função 
afim, propiciado pela compreensão do rela-
cionamento entre as variáveis dependente 
e independente e pelas devidas conexões 
entre as diferentes representações da função.  
Destacou também dificuldades em uma das 
questões, devido alguns grupos de alunos 
acharem que a resposta necessitava do re-
gistro de algum cálculo numérico. E, a partir 
da análise dos registros escritos a autora ob-
servou que os alunos não tinham intimidade 
com a conversão do registro da linguagem 
matemática, tiveram certa dificuldade em 
compreender o enunciado do problema e re-
presentá-lo na forma tabular, e em realizar a 
conversão do registro natural para o tabular. 
Assim, foi necessária a intervenção da pro-
fessora-pesquisadora instigando a discussão 
entre os pequenos grupos, em algumas si-
tuações. Os próprios alunos ao encontrarem 
alguma dificuldade que não conseguiam 
sanar nos pequenos grupos solicitavam a 
ajuda da professora, o que evidenciou o efei-
to do contrato didático, e, segundo a autora 
propiciou a incorporação de novas regras 
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na relação professor-saber-aluno além de 
possibilitar aos sujeitos da pesquisa assumir 
mais responsabilidade pela construção do 
saber. Julienne Dornelas (2007) considerou 
que os resultados das atividades e os relatos 
das discussões das produções dos alunos re-
velaram que a sequência didática aplicada e 
a metodologia adotada foram adequadas aos 
objetivos propostos, além de propiciarem 
um “aprimoramento do espírito critico dos 
alunos”. Destacou como aspecto positivo 
no desenvolvimento de sua pesquisa em 
sala de aula, o fato das situações abordadas 
terem possibilitado aos alunos perceber que 
uma tabela, uma expressão algébrica ou um 
gráfico de uma situação do cotidiano são di-
ferentes formas de representar uma função. 
Concluiu que introduzir o estudo de função 
afim a partir de problemas de contexto rea-
lístico, com ênfase na concepção variacional, 
possibilitou a identificação das variáveis e 
o relacionamento entre elas, bem como a 
articulação entre os diferentes registros de 
representação da função (linguagem natural, 
numérica, algébrica e gráfica). E, que debates 
coletivos, realizados após a conclusão de cada 
atividade, proporcionaram a superação de 
eventuais dúvidas ou dificuldades e as insti-
tucionalizações dos conceitos trabalhados, e 
representaram um recurso didático relevante 
para o bom desempenho dos grupos. 

Construtivismo de Piaget
Rogéria Rêgo (2000) desenvolveu uma 

intervenção metodológica com o objetivo 
de levar o aluno da primeira série do ensino 
médio à construção do conceito de função 
como covariação, através de uma proposta 
Construtivista. Seu estudo buscou observar 
a ocorrência de obstáculos cognitivos e com-
parar a proposta de intervenção realizada 
com dados relatados em outras pesquisas 
já realizadas; verificar possíveis formas de 
superação, e se a abordagem metodológica 
proposta pela autora seria mais eficiente que 
a tradicional. Com a finalidade de ampliar a 
capacidade do educando de resolver proble-
mas de aplicação e seu domínio da lingua-
gem funcional, apontando as dificuldades 
de aprendizagem decorrentes do ensino 
tradicional. Inicialmente foi realizado um 
estudo preliminar a cerca das dificuldades 
conceituais de funções aplicados a alunos 
recém-ingressos no curso de Engenharia na 

Universidade Federal da Paraíba. A partir da 
análise quantitativa dos dados, baseada nos 
resultados de análise estatística executada 
através do teste T2 de Hotelling. As atividades 
foram aplicadas a alunos de primeira série 
do ensino médio de uma escola estadual da 
cidade de João Pessoa – Paraíba. O estudo 
teve as seguintes etapas: pré-teste, atividades 
e pós-testes. Com base na Metodologia Cons-
trutivista, as atividades foram construídas e 
trabalhadas em grupo, visando a dimensão 
social e a dimensão dialógica na construção 
do conhecimento pelos indivíduos, funda-
mentando na teoria Construtivista. A análise 
dos dados obtidos capturados no pós-teste 
teve como base a Compreensão Instrumental 
e a Compreensão Relacional desenvolvida 
por Richard Skemp (1978). A Compreensão 
Instrumental – compreende a assimilação 
de novos conhecimentos sob um esquema 
relativamente pobre, o aluno alcança uma 
compreensão instrumental se apresenta 
respostas e/ou justificativas satisfatórias 
apenas às questões que envolvem um racio-
cínio direto, ou seja, o emprego de uma fór-
mula ou de um procedimento mecânico. Já 
a Compreensão Relacional – corresponde a 
assimilação de conhecimentos sob esquemas 
mais ricos, o aluno alcança a compreensão 
relacional no caso em que consegue ma-
nifestar relações mais complexas entre os 
elementos por ele estudados em sala de aula. 
O instrumento consistiu em 18 atividades so-
bre funções polinomiais de 1º grau e 2º grau. 
Foi tratado: tabelas, gráficos e equações, 
domínio e imagem, estudo do zero da função, 
comportamento da função, estudo dos sinais. 
O pesquisador teve o papel de observador, as 
atividades foram aplicadas pelo professor de 
Matemática da escola. Rêgo (2000) aponta 
para uma diferença qualitativa significativa 
dos alunos que vivenciaram a intervenção. 
Verificou que estes alunos manifestaram 
diferentes formas de concepção do conceito 
de função, com base em seus relatórios, exer-
cícios e declarações. Da análise do pré-teste 
(p.160), os alunos demonstraram pouco ou 
nenhum conhecimento do tópico abordado, 
os dados mostram que quatro a cada dez 
alunos não desenvolveram conhecimento 
mínimo acerca do conteúdo. Os resultados do 
pós-teste apontam que a maioria dos alunos 
participantes construiu o conceito de função 
como covariação, bem como alcançaram um 
nível de compreensão relacional do conteú-
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do, demonstrando ainda segurança em lidar 
com problemas semelhantes aos discutidos 
em sala de aula. Houve ainda considerável 
evolução no domínio da linguagem formal 
da maioria dos alunos da turma I. A autora 
acreditou, com base nos dados durante a 
intervenção, que os alunos atingiram uma 
compreensão relacional do conteúdo. Uma 
situação que considerei importante foi o fato 
de Rêgo (2000) concluir que o número de 
alunos em sala de aula não inviabilizou a rea-
lização de atividades práticas ou de trabalhos 
em grupo, no entanto é difícil, para um de-
sempenho satisfatório de acompanhamento 
dos alunos.

Considerações finais
Neste estudo, chamamos atenção à ado-

ção de propostas já efetivadas e que podem 
contribuir à nossa realidade educacional 
no que se refere ao ensino de função afim e 
quadrática.  

Neste artigo abordamos trabalhos cien-
tíficos que se utilizaram de metodologias de 
ensino para o estudo de funções, devido a 
importância do conteúdo não apenas para o 
domínio do conhecimento matemático como 
também às diversas áreas do saber princi-
palmente ligadas a fenômenos observáveis. 
No conceito de função encontramos uma 
importante ferramenta para o estudo das 
regularidades dos fenômenos, em diferentes 
domínios, tais como Física, Química, Biolo-
gia e Economia.

As orientações curriculares para o 
ensino médio também destacam o poder de 
alcance do conceito de função e a importân-
cia do mesmo para a Matemática e outros 
campos do conhecimento: 

O estudo das funções permite ao 
aluno adquirir a linguagem algé-
brica como a linguagem das ciên-
cias, necessária para expressar a 
relação entre grandezas e modelar 
situações-problema, construindo 
modelos descritivos de fenômenos 
e permitindo várias conexões den-
tro e fora da própria matemática 
(Brasil 2006, p.121). 

Com o diagnóstico das pesquisas sobre 
ensino e aprendizagem de funções foi possível 
observar que as dificuldades apresentadas, 
com relação ao ensino e aprendizagem, giram 
em torno de conceitos de funções, das dife-

rentes representações de funções, algébrica, 
gráfica, tabular e literal e ainda a resolução 
de problema. E, a maioria das pesquisas 
evidencia a preocupação em suprir essas 
dificuldades. Com relação aos estudos que 
trataram da manipulação de algum software 
destacou-se a necessidade de familiarização 
com o programa. E, ainda que a sequência de 
aplicação metodológica: pré-teste, atividades 
e pós-teste, nem sempre demonstraram uma 
efetiva aquisição do conhecimento, talvez 
pelo fato de alguns alunos adotarem postura 
avessa ao processo avaliativo sumativo.

Com base nessa análise contemplamos 
um o rico material que estas pesquisas dis-
põem para o contexto da sala de aula, com 
contribuições significativas para a Educação 
Matemática, mais especificamente para o 
ensino de funções, afim e quadrática, caben-
do ao professor escolher a estratégia mais 
condizente com a realidade de seus alunos e 
do contexto escolar ao qual está inserido. 

Notas
1 O Sistema de Avaliação da Educação Básica 
– Saeb/Prova Brasil é uma avaliação externa em lar-
ga escala aplicada desde 1990, a cada dois anos, pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira – INEP. O objetivo do Saeb/Prova 
Brasil é realizar um diagnóstico dos sistemas educacio-
nais brasileiros. As informações produzidas por essa 
avaliação visam subsidiar a formulação, reformulação 
e o monitoramento das políticas públicas educacionais 
nas esferas municipal, estadual e federal, contribuindo 
para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do 
ensino.
2 O Ideb foi criado em 2005, como parte do Pla-
no de Desenvolvimento da Educação (PDE), para me-
dir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. 
O índice é medido a cada dois anos, com o objetivo de, 
a partir do alcance das metas municipais e estaduais, 
o País chegue à nota seis em 2021, correspondente à 
qualidade do ensino em países desenvolvidos. No indi-
cador estão reunidos o fluxo escolar (taxas de aprova-
ção, reprovação e evasão obtidas no censo da educação 
básica) e as médias de desempenho nas avaliações Pro-
va Brasil e Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica.
3   Para Julienne Dornelas (2007) esse tipo de 
problema tem como base uma situação real, a exemplo, 
uma pessoa que paga um taxi onde é cobrada uma taxa 
fixa, pela bandeirada, e outra taxa por quilometro ro-
dado, assim os sujeitos podem estabelecer relações do 
cotidiano com a matemática.
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Giros do saber1: notas para uma história da literatura de auto-
ria indígena 
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Introito
Índios do Orenoco, Waika, Guaika, 

Xiriana, Xamatari, Pakitai, Parhuri, Guaja-
ribos, Karimé, Yawári, Yanomae, Yãnomam 
–, diversos são os nomes dos Yanomami 
impressos em incontáveis páginas de livros, 
artigos científicos, manuscritos de missioná-
rios, diários de campo. Sobre todos esses no-
mes, paira ainda uma sombra negra – como 
ave agourenta –, augúrio de sofrimento e 
morte trazido pelo encontro com os brancos:

“Vão nos chamar de Urubutheri, 
povo dos urubus, aqueles que vi-
vem de restos, do resto que sobrou 
nos pratos dos brancos”, assim 
falou Davi Kopenawa Yanomami, 
diante da situação desesperadora 
do seu povo (DAMIOLI apud BRI-
TO, 1994, p. 13).

No rastro das condições históricas 
desse violento encontro, foi produzida uma 
extensa bibliografia referente aos Yanoma-
mi: registros etnográficos, antropológicos, 
jornalísticos, linguísticos, de saúde. Mais 
recentemente, a partir do final da década 
de 1970, e ainda com relativa escassez, tor-
nou-se possível encontrar, em meio a esse 
emaranhado de textos, livros designados 
como obras artísticas e/ou literárias. Sem 
fugir à lógica dos fatos relativa à colonização, 
quase a totalidade dessa série bibliográfica é 
assinada por autores não indígenas; apenas 
uma mínima parcela, apoiada por ações de 
militância indigenista e fomentada a partir 
da introdução de práticas de alfabetização 
nas aldeias, é de co-autoria ou autoria Yano-
mami.

Em 1989, quando apresentados, por 
Maria Edna de Brito (1996), à técnica da 
escrita alfabética, no contexto de uma educa-
ção formal visando o fortalecimento político 
dos povos indígenas que estivessem já em 
irreversível contato com o Estado nacional, 
os Yanomami do médio rio Catrimani signi-
ficaram o conceito de “letra” com a palavra 
Kanasi, que quer dizer “vestígio, cadáver, 
lixo, sinal e indício” (MELIA apud BRITO, 

1996, p. 10). 
Para um leitor iniciado em teoria lite-

rária, não há de passar despercebida certa 
ressonância entre o conceito de “letra” dos 
Yanomami e dada teoria crítica de linhagem 
francesa: por exemplo, o Lacan de “Litura-
terra” (1986), para o qual a “letra” funciona 
conceitualmente tanto como “litura” (“lixo”) 
quanto como “litoral” (“terra e águas, frontei-
ra do diverso, demarcação de alteridades”); 
o Derrida, de “A farmácia de Platão”, para o 
qual a escrita é ao mesmo tempo veneno e re-
médio; o Rancière, de “Políticas da Escrita”, 
para o qual a “escrita” – além de ser clássico 
instrumento de poder, de subjugação (“pala-
vra morta, o lixo das leis de dominação” nas 
palavras de B. Melia) –, ao ser tomada exten-
sivamente como ato de escrever, atravessa a 
dimensão subjetiva daquele que a executa e 
encontra as possibilidades/impossibilidades 
de instauração de uma determinada comuni-
dade: 

Escrever é o ato que, aparente-
mente, não pode ser realizado sem 
significar, ao mesmo tempo, aquilo 
que realiza: uma relação da mão 
que traça linhas ou signos com o 
corpo que ela prolonga; desse cor-
po com a alma que o anima e com 
os outros corpos com os quais ele 
forma uma comunidade; dessa co-
munidade com sua própria alma 
(RANCIÉRE, 1995, p. 7).

Situado no campo da Educação Escolar 
Indígena contemporânea, atento ao que cha-
ma de “a terrível e triste lição da escrita”, ou 
seja, o perigo de alienação cultural que ronda 
a transmissão da técnica de escrita alfabética 
aos povos indígenas, Bartomeu Melia não 
deixa de ressaltar, e de ressalvar, o caráter 
ambíguo da “escrita”, ao fazer referência con-
creta à situação dos Yanomami: “Os próprios 
Yanomama terão sentido o perigo da letra 
quando a significaram com a palavra Kanasi 
(...). De fato, a escrita poderá ser tudo isso: 
o cadáver de uma palavra morta, o lixo das 
leis da dominação, mas também o vestígio da 
memória, o indício de vida futura, o sinal de 
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luta” (MELIA apud BRITO, 1995, p. 10).
Se “como cadáver de uma palavra 

morta”, a escrita leva-nos ao “lixo das leis de 
dominação”, como “vestígio da memória”, 
“indício de vida futura”, “sinal de luta”, a 
escrita indígena, em sua luta e resistência, 
tal como parece considerar Meliá, poderia le-
var-nos a modos outros de encontro entre os 
povos da floresta e nós? Talvez modos menos 
mortíferos, mais abertos às manifestações 
de alteridade, com o fulgor de diversos e 
heteróclitos corpos inscritos numa dada 
comunidade em sua relação com a alma que 
os anima:

Os espíritos xapiripê dançam para 
os xamãs desde o primeiro tempo 
e assim continuam até hoje. Eles 
parecem seres humanos mas são 
tão minúsculos quanto partículas 
de poeira cintilantes. Para poder 
vê-los deve-se inalar o pó das ár-
vores yãkãnahi muitas e muitas 
vezes. Leva tanto tempo quanto 
para os brancos aprender o de-
senho de suas palavras. O pó do 
yãkõnahi é a comida dos espíritos. 
Quem não o “bebe” assim fica com 
os olhos de fantasma e não vê nada 
(DAVI KOPENAWA apud RICAR-
DO, 2000, p.19).

Assim começa “O sonho das origens”, 
de Davi Kopenawa, depoimento recolhido, 
traduzido e editado por Bruce Albert. Essa 
narrativa, ao lado de outra do mesmo autor, 
“Descobrindo os brancos”, foi publicada, em 
livro, no ano de 2000, como parte de uma 
série de dez narrativas, todas produzidas 
por autores indígenas, intitulada “Palavras 
indígenas: doze narrativas sobre a origem 
do mundo, a chegada do branco e os 500 
anos do Brasil”. Conforme a apresentação de 
Viveiros de Castro, a proposta dessa compi-
lação era a de contar a história dos 500 anos 
do descobrimento do Brasil, “uma história 
que pensamos conhecer – mas contada em 
outros termos (...) não uma história (dos 
índios) contada pelos brancos, mas uma 
história (dos brancos) contada pelos índios” 
(CASTRO apud RICARDO, 2000, p. 16).

O deslocamento do lugar de enunciação, 
mais propriamente, a efetivação desse deslo-
camento – “a história (dos brancos) contada 
pelos índios” –, como fenômeno cultural no 
campo da cultura do impresso (a escrita de 
narrativas etnográficas, cosmológicas, histó-

ricas e/ou literárias com co-autoria ou auto-
ria indígena), é bastante recente. Contudo, 
como já assinalado por diversos estudiosos, 
a literatura indígena contemporânea tem 
conseguido trazer a voz histórica indígena à 
cena da produção de conhecimentos sobre a 
constituição estética e política da comunida-
de brasileira. 

Especificamente, para alguns pesquisa-
dores que têm se debruçado sobre os Livros 
da Floresta (ALMEIDA, 1999, 2004, 2009; 
GOLDEMBERG, 2009), parte dessas obras, 
a maioria oriunda de projetos de formação 
de professores, constituem um movimento 
literário emergente no Brasil contemporâneo 
que merece atenção dos poetas e escritores 
em geral, da crítica cultural e da crítica lite-
rária especializada e acadêmica. 

O marco histórico desse movimento 
pode ser considerado a publicação de um 
conjunto de narrativas Desana, em 1980, 
compiladas no livro Antes o mundo não exis-
tia, da Livraria Cultura Editora, com autoria 
de Luís Gomes Lana e Firmiano Arantes 
Lana (Tõrãmu Kehíri e Umusi Pãrõkumu), 
edição de Berta Ribeiro. A história antes da 
história, a pré-história desse movimento 
pode ser encontrada na edição e publicação 
da obra Mitopoemas Yãnomam, em 1978.

Assim P. M. Bardi descreve, no texto 
de introdução da obra, o conjunto temático 
presente em Mitopoemas Yãnomam:

Dilúvios, arcas de Noé, virginda-
de, milagres sem a mínima prova, 
universos desmoronando, heróis 
supremos nas figuras dos pajés, 
metamorfoses inéditas de animais, 
seres bons e maus: todos os mo-
mentos inimagináveis do início da 
humanidade (BARDI apud ANDU-
JAR, 1978, s.p.).

Como podemos ler, o crítico principia 
por tentar uma articulação entre os comple-
xos mitológicos dos Yanomami e a fabulação 
cristã (dilúvios, arcas de Noé, virgindade, 
milagres sem a mínima prova...), para em se-
guida apontar traços diferenciais (universos 
desmoronando, heróis supremos nas figuras 
dos pajés...) e, finalmente, metamorfoses 
inéditas, aquilo que só parece ser possível ao 
homem ocidental como momentos inimagi-
náveis do início da humanidade:

A primeira mulher 1

Omam2,
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Tèpèresi3 o pai, a filha, a filha.
A mulher grande, bonita.
A maloca, na cachoeira moravam.
A roça, a roça imensa,
a taioba, a mandioca, a banana 
pacovi, taioba.
O pai grande enorme, plantas 
trouxe,
ofereceu a roça;
Tanga, tanga bonita.
O pai vem chegando,
mudas de bananeiras pacovi tra-
zendo.
(Na) casa, os pés, anzol pescou 
Omam.

Esse mitopoema foi transcrito e tradu-
zido por Carlo Zacquini e Giovanni Battista 
Saffirio, a partir de relatos orais de três nar-
radores Yanomami – Koromani Waica, Ma-
mokè Rorowè e Kreptip Wakatautheri. Ele 
aparece acompanhado de uma transcriação 
literária elaborada pelo poeta Mário Chamie:

A primeira mulher 1A

Omam (no desenho, começando da 
direita).
Tèpèresi e a filha.
A bonita mulher de Tèpèresi.
A morada deles era a cachoeira.
A roça de Tèpèresi é imensa,
a taioba, mandioca e banana pa-
covi.
O pai, muito grande, ofereceu a 
roça
para a filha.
A filha tem uma tanga bonita.
O pai vem chegando
e traz mudas de bananeira pacovi.
Omam pescou a filha com um an-
zol, fisgando-a no pé.

Percebemos que, na passagem entre um 
e outro, da transcrição à transcriação desse 
mitopoema, os versos ganham contornos 
que tendem à prosa; certo estranhamento 
proveniente da inusitada composição lin-
guística é pacificado na segunda versão; as 
palavras imagens (isolantes) da primeira 
versão cedem seu fulgor à clareza da cena 
narrada (desdobrada de modo articulado) 
na segunda. Não sabemos exatamente o 
que teria motivado tais escolhas estéticas 
específicas no diálogo (cotejamento) com os 
textos Yanomami. A decisão de colocar as 
versões lado a lado, contudo, é possível su-
por, indicam uma tentativa editorial de dar 
a ver o trânsito entre matrizes distintas – de 

um lado a tradição mitológica Yanomami; do 
outro, a linhagem (a escola) poética do poeta 
transcriador, no caso Mário Chamie e sua 
poesia-praxis.

Acerca do gênero, da tessitura linguís-
tica, da sintaxe original desse mitopoema 
(relato), quanto formalizado em língua Yano-
mami, nós sabemos pouco, não há registros 
disponíveis sobre isso, apenas alguns dados 
de sua situação de produção. Todos os mito-
poemas da obra foram elaborados ao longo 
dos anos finais de 1970, a pedido da fotógrafa 
Claúdia Andujar, quando fazia um trabalho 
de documentação sobre os Yanomami. Para 
complementar seu trabalho, Andujar pediu 
aos indígenas desenhos de seu habitat, bi-
chos e objetos de seu mundo. Os Yanomami 
ignoravam, à época, o uso de lápis, no caso 
específico, canetas hidrográficas: “diante de 
estímulos visuais e com adestramento ele-
mentar, três deles (...) passaram a projetar 
visualmente personagens e situações de seu 
espaço mítico. À medida que terminavam 
seus desenhos, os descreviam verbalmente” 
(ANDUJAR, 1978, s.p.).

No caso da obra Mitopoemas Yãnomam 
(1978), de fato, é importante ressaltar o es-
paço ocupado pelo projeto editorial do livro. 
Além da publicação sequencial de duas ver-
sões em língua portuguesa para cada um dos 
mitopoemas (a transcrição e a transcriação, 
como vimos), há ainda versões em italiano, 
assinadas por P. M. Bardi; e em inglês, por 
Michael P. Potter. Há os desenhos em cores 
dos narradores Yanomami, em caneta hidro-
gráfica; e intervenções pontuais com fotogra-
fias em preto-e-branco de Claúdia Andujar, 
impressas em papel transparência. A obra é, 
portanto, um conjunto heteróclito de vozes 
autorais e de técnicas de representação ver-
bal e visual. Conforme a ficha técnica da obra, 
a coordenação de edição, título adaptação 
literária é de Mário Chamie e a concepção e 
projeto gráfico é de Emilie Chamie.

Para Maria Inês de Almeida, a partir da 
publicação da obra Mitopoemas Yãnomam 
(1978), houve uma mudança significativa em 
relação à produção literária e intelectual dos 
indígenas, havendo, desde então, a possibi-
lidade de falar em movimento literário de 
autoria indígena. A análise de produção do 
livro Mitopoemas Yãnomam colocaria esse 
livro em uma trajetória das publicações que, 
de qualquer modo, prefigurariam uma pos-
sível literatura indígena brasileira. Almeida 
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destaca, ainda, que um aspecto interessante 
dos mitos feitos poemas são os traços que 
os aproximariam da poesia contemporânea. 
(ALMEIDA, 1999; 2004).

Questionamentos
O que pode ser lido nos livros de autoria 

indígena – os chamados Livros da Floresta 
– produzidos e publicados desde o final da 
década de 1970, com um volume de títulos 
cada vez mais expressivo nos últimos anos? 
Para a especialista em literatura de autoria 
indígena Maria Inês de Almeida:

A fina compreensão política do mo-
mento das relações humanas em 
geral, e, em particular, no Brasil, 
seria uma explicação para o empe-
nho dos “indígenas” em colocarem 
no papel suas línguas. Não apenas 
para as registrarem, mas tam-
bém para, com elas, entabularem 
o diálogo de formas que fundará, 
por exemplo, uma escola brasileira 
de qualidade, capaz de formar in-
clusive suas crianças e jovens. Por 
isso o esforço maior é pela tradu-
ção, pelo trânsito, e não podemos 
simplificar as coisas. (...) Ouvir, 
transcrever, desenhar, traduzir, 
editar. A cada livro produzido, 
tomamos o caminho da literatura 
brasileira, não como sistema, mas 
como multiplicidade de vozes. (...) 
Não é mais questão de se pensar a 
literatura apenas do ponto de vista 
da crítica especializada, ou mesmo 
das disciplinas que compõem os 
currículos de Letras. Na concretu-
de da palavra literária dos índios, 
como tem sido colocada nos livros, 
temos que pensar com eles na ter-
ra. E somos levados também aos 
espíritos que sopram vitalidade 
nas coisas. Espírito, por exemplo, 
como o que Walter Benjamin per-
cebeu na tradução, e chamou de “a 
língua pura”. Ouvir uma história 
contada pelo mais velho, e torná
-la legível para um homem branco, 
ainda que em língua estranha, leva 
o escritor indígena à depuração 
da linguagem, na configuração de 
uma página, em que se imprimirá 
o ouvido e o sonhado, a palavra e o 
desenho. Assim, mesmo sem o sen-
tido da razão, o leitor vê e escuta 
(ALMEIDA, 2005, p.1-2).

Também para antropólogo Viveiro de 
Castro, tal como podemos ler na já citada 
apresentação que fez à série de narrativas de 
autoria indígena sobre o descobrimento do 
Brasil, os destinatários desses textos somos 
nós – os brancos, os outros, os não-indíge-
nas –, aqueles que precisam ter os ouvidos 
abertos e a memória reavivada para ver, para 
ler o escrito com as letras vindas das aldeias.

Como pudemos perceber, as lições da 
escrita são inúmeras, decerto, e proliferam 
em mãos indígenas agora. Por um veio his-
tórico, o sentido intensivo da palavra escrita 
(a técnica da escrita alfabética) adentrou na 
clareira em meio à floresta dos Yanomami, 
dos Maxakali, dos Tupari, dos Suruí, dos 
Cinta Larga, do Karitiana, das mais de 200 
etnias que habitam no território brasileiro.

Quanto aos sentidos extensivos da 
escrita, como criação literária, com o ato de 
escrever indígena e as possíveis órbitas des-
centradas da língua/lógica colonizadora – tal 
como entrevistas por autores como Barthes, 
Lacan, Derrida, Rancière, Melia, Almeida, 
Viveiros de Castro, apostamos na emergên-
cia de uma literatura de autoria indígena 
em nosso mundo como “nó a desatar-se no 
olhar” (LLANSOL, 1997, p.9), algo escrito 
em maior consonância com “o pó das árvores 
yãkãnahi”, algo talvez capaz de nos fazer 
perder nosso costumeiro olhar de fantasma.

Outra cena para a lição de escrita 
indígena

Situada também ao abrigo dos sentidos 
extensivos da escrita, no artigo “Escutar a 
escrita: por uma teoria literária ameríndia” 
(2012), publicado na Revista O Eixo e a Roda 
(UFMG), em número dedicado ao tema “Na-
tivismo e Indianismo na Literatura brasilei-
ra”, a pesquisadora Marília Librandi-Rocha 
expõe suas hipóteses acerca do que hoje se-
ríamos capazes de pensar a partir da “Lição 
de Escritura”, proposta por Lévi-Strauss em 
Tristes Trópicos, reinterpretada por Derrida 
em Gramatologia. jO que conclui Librandi
-Rocha nesse artigo haveria de nos permitir 
pensar a literatura brasileira e latino-ameri-
cana a partir do pensamento ameríndio:

Finalmente, se essa hipótese fun-
cionar, podemos pensar a escrita 
Nambikwara não como uma cópia 
falhada da escrita ocidental, mas 
como um tipo diferente de inscri-
ção (aquela que o Ocidente também 
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produz em suas ficções) e que lida 
com potencialidades, com latências 
e com silêncios: “Nos discursos da 
mímesis (...) o irrepresentável está 
sempre latente, sempre em vias de 
poder-se tematizar” (COSTA LIMA 
apud LINBRANDI-ROCHA, 2012, 
p. 200). Precisamente porque não 
produz cópia nem imitação, o jogo 
mimético abre a possibilidade de 
emergir uma diferença a partir da 
produção de uma miragem, que eu 
traduzo como reverberação e res-
sonância. Essa é a lição indígena 
da mímesis ameríndia. No silêncio 
de seu traço se inscreve um dife-
rencial que desafia o pensamento 
(LIBRANDI-ROCHA, 2012, p.200).

A autora, inspirada na nova antropolo-
gia e relacionando-a à teoria da literatura, 
tendo por base as considerações de Luiz 
Costa Lima acerca do conceito de mímesis, 
propõe reler as linhas Nambikwaras não 
como farsa (tal como havia sido interpretado 
por Lévi-Strauss), mas “lição de escritura 
artística” (p.181). Nesse sentido, afirma 
Librandi-Rocha: “Minha hipótese é que as li-
nhas Nambikwaras, tortas e sinuosas, podem 
ser lidas como o grau zero do jogo ficcional, e 
podem revelar a estrutura daquilo que nossa 
cultura chama ficção e, por extensão, arte” 
(p. 181).

A proposta teórico-metodológica de 
Librandi-Rocha, apesar de encaminhar-se 
para uma direção distinta da que tomamos 
aqui (uma vez que não se refere e não parece 
pretender se dedicar especificamente à lei-
tura dos textos contemporâneos publicados 
como sendo de autoria indígena, mas toma 
como foco o pensamento ameríndio tal como 
conceituado pelos antropólogos Viveiros de 
Castro, Roy Wagner e Marylin Strathem), 
abre-se (convida-nos) para a realização de 
uma tarefa instigante no campo do saber aca-
dêmico: “o que Viveiros de Castro descreve 
com uma ‘ontologia política do sensível’ ou 
um ‘perspectivismo ontológico’ é o que estou 
querendo transpor para o campo da teoria da 
literatura (p. 185).

Por essa via, seria possível à autora, 
como parte de um experimento ficto-crítico, 
perspectivar e radicalizar a ação teórica a 
ponto de “pensar a ficção como uma outra 
cultura dentro da nossa cultura” (p.186). E, 
à maneira dos antropólogos citados, à autora 

seria viável estabelecer uma relação com 
os coletivos de ficção baseada na afirmação 
radical da diferença: 

Assim, se, antropológica e antro-
pofagicamente pensar como na-
tivo significa ocupar um ponto de 
vista estrangeiro ao nosso próprio 
pensamento, a antropologia que 
vem se destacando hoje é aquela 
que está produzindo a descolo-
nização de seu próprio pensar e 
mergulhando em outro regime de 
conceitos. Essa nova direção (...) 
está propondo uma equivalência 
epistemológica entre os mundos 
que Marshall Sahlins bem deno-
minou como the West and the rest 
para denunciar seu desequilíbrio. 
(...) Talvez, o pensamento corren-
te e dominante no West não nos 
permita pensar a ficção, que seria 
similar ao rest. É em relação a esse 
ponto que sugiro uma hipótese que 
me pareceu surpreendente: talvez 
haja uma espécie de incompos-
sibilidade entre nossos artefatos 
artísticos e nossas epistemologia, 
cosmologia e ontologia. Se essa 
hipótese for válida, heuristicamen-
te, por que não supor que outras 
diferentes epistemologias, cos-
mologias e ontologias possam ser 
mais afins aos nossos textos literá-
rios? (LINBRANDI-ROCHA, 2012, 
p.182-3).

O engendramento teórico proposto por 
Librandi-Rocha é bastante complexo; e, no 
momento, não nos alongaremos mais nesta 
direção. Por ora, basta-nos aqui ressaltar a 
analogia feita pela autora entre os coletivos 
indígenas e os coletivos ficcionais, ambos si-
tuados em relação ao Ocidente (West) como 
resto (rest); ou seja, ambos (tanto os coleti-
vos indígenas quanto os coletivos ficcionais) 
sendo continuamente postos à margem, não 
considerados como potencialidades afirmati-
vas pela razão ocidental e suas instituições, 
insistentemente silenciados pelos nossos 
fantasmas epistemológicos costumeiros: 
natureza versus cultura; texto versus contex-
to; representação versus realidade; escrita 
versus vida.

Para terminar, como linha de fuga, 
espécie de reflexão do fim e disposição para 
o alargamento da discussão em torno da 
experiência literária no ocidente, escolhe-
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mos reevocar aqui algumas das vozes com as 
quais talvez seja possível construir um dia 
uma história para a literatura de autoria in-
dígena no Brasil contemporâneo, formando 
um livro, ou destino assim, tecido com o pó 
das árvores yãkãnahi, e não necessariamente 
feito à imagem e à semelhança dos mitos 
judaico-cristãos e da nossa tradição literária 
greco-romana:

“Vão nos chamar de Urubutheri, 
povo dos urubus, aqueles que vi-
vem de restos, do resto que sobrou 
nos pratos dos brancos”, assim 
falou Davi Kopenawa Yanomami, 
diante da situação desesperadora 
do seu povo (DAMIOLI apud BRI-
TO, 1994, p. 13).

Os próprios Yanomama terão sentido o 
perigo da letra quando a significaram com a 
palavra Kanasi (...). De fato, a escrita poderá 
ser tudo isso: o cadáver de uma palavra mor-
ta, o lixo das leis da dominação, mas também 
o vestígio da memória, o indício de vida 
futura, o sinal de luta (MELIA apud BRITO, 
1995, p. 10).

Os espíritos xapiripê dançam para 
os xamãs desde o primeiro tempo 
e assim continuam até hoje. Eles 
parecem seres humanos mas são 
tão minúsculos quanto partículas 
de poeira cintilantes. Para poder 
vê-los deve-se inalar o pó das ár-
vores yãkãnahi muitas e muitas 
vezes. Leva tanto tempo quanto 
para os brancos aprender o de-
senho de suas palavras. O pó do 
yãkõnahi é a comida dos espíritos. 
Quem não o “bebe” assim fica com 
os olhos de fantasma e não vê nada 
(DAVI KOPENAWA apud RICAR-
DO, 2000, p.19).
Escrever é o ato que, aparente-
mente, não pode ser realizado sem 
significar, ao mesmo tempo, aquilo 
que realiza: uma relação da mão 
que traça linhas ou signos com o 
corpo que ela prolonga; desse cor-
po com a alma que o anima e com 
os outros corpos com os quais ele 
forma uma comunidade; dessa co-
munidade com sua própria alma 
(RANCIÉRE, 1995, p. 7).
Curvou-se para reunir os textos 
que voavam em todas as dire-
ções, e formar um livro, ou destino 
(LLANSOL, 1991, p. 95).
Mas também um dia, eles, os li-

vros, não serão a nossa imagem 
mas as faces apreensivas dos que 
nos procuram a ninfa ali dei-
tada apunhalou o livro, e o livro, 
num rasgo de vontade, registrou 
o fato; a ninfa ali deitada espezi-
nhou o livro, e o livro, num rasgo 
de sensibilidade, guardou os pas-
sos mal dados; a ninfa ali deita-
da, queimou o livro, e o livro, num 
rasgo de inteligência, espalhou-se 
pelo ar. (LLANSOL, 1996, p. 95).

Os Livros da Floresta, objetos cultu-
ralmente híbridos, elaborados por meio de 
agenciamentos coletivos de enunciação, re-
sultantes de projetos editoriais colaborativos 
– tal como a obra Mitopoemas Yanomãm, 
são testemunhos do trânsito das línguas 
indígenas na cultura do impresso e dos pen-
samentos instáveis, por vezes, equivocados, 
mas estruturantes do contato intercultural. 
Em um rasgo de inteligência –, de fato, os 
Livros da Floresta espalharam-se pelo ar: 
podem ser acessados, de modo integral ou 
fragmentados, na web, nas livrarias urbanas, 
nas escolas das aldeias, nas bibliotecas públi-
cas, nos sebos, nos museus, etc. 

O fenômeno editorial de autoria indíge-
na há de nos permitir hoje um olhar desatado 
– mais livre ou menos opressivo – em relação 
à história literária e política do Brasil e de 
nossas origens? Sem intenção de obter uma 
resposta conclusiva, ao fechar este trabalho, 
esperamos haver contribuído com algumas 
notas para a recolocação em cena e para o 
avanço no tratamento crítico dessa questão.

Notas
1  Este texto faz parte de uma série de ensaios 
constituintes da pesquisa intitulada Livros da Flores-
ta: do registro etnográfico à criação literária (UNIR/
CNPq/2011-2013). Em agosto de 2012, com algumas 
modificações, ele foi enviado para publicação como ca-
pítulo de livro (prelo). 
2  Herói cultural. Um dos dois gêmeos primor-
diais; os progenitores de todos os Yãnomam.
3  Yãnomam mitológico (herói) cultural que 
virou cobra e mora dentro d’água. Casado com Yoina-
ni (outros informantes não identificam Yoinani como 
mulher, ou filha de Tèpèresi), teve uma filha também 
chamada Yoinani. Foi o primeiro a possui roça e foi ele 
que a deu à própria filha e a Omam, o qual, em seguida, 
ensinou os Yãnomam todos a cultivar.
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Estratégias de ensino no nível superior1
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Universidade Federal de Rondônia

Introdução
Discutir sobre as Estratégias de Ensino 

no nível superior é instigante para quem con-
vive no mundo da pesquisa, pois é um tema 
que permite várias possibilidades de estudo. 
Esta pesquisa teve sua significância por se 
tratar de uma temática bem discutida pela 
maioria dos estudiosos da área da educação, 
uma vez que possibilitou a análise das estra-
tégias contempladas e, com isso, constatou-
se a influência das metodologias utilizadas 
no processo de ensino-aprendizagem dentro 
do contexto de nível superior, pois a partir 
disso, houve um melhor entendimento das 
expectativas dos acadêmicos, assim como 
também dos docentes que integram o curso 
de pedagogia em uma faculdade particular 
de Porto Velho. 

Essa pesquisa iniciou-se a partir do 
Estágio supervisionado solicitado ao final do 
curso de especialização em Metodologia do 
Ensino Superior, oportunidade que foi sin-
gular, uma vez que houve a possibilidade de 
conhecer o pensar e o fazer pedagógico dos 
docentes do nível superior, já que o estágio se 
deu em três fases: a observação, participação 
e regência, propiciando o conhecimento das 
implicações entre teoria e prática, formação 
inicial e continuada, saberes e fazeres, 
fatores esses que precisam ser discutidos e 
analisados pelos que fazem parte do contexto 
educacional.

A relevância maior é no que se refere à 
contribuição para uma melhor prática peda-
gógica, uma vez que conhecendo as implica-
ções que permeiam a visão de acadêmicos e 
professores, as possibilidades de resolução 
das dificuldades de aprendizagem podem ser 
melhores analisadas, com o intuito de saber 
quais as técnicas viáveis na abordagem em 
sala de aula e como organizar de maneira 
proveitosa as estratégias de ensino.

No que tange aos métodos utilizados, a 
pesquisa contemplou uma pesquisa biblio-
gráfica sobre o tema. A seguir, uma pesquisa 
de campo foi iniciada com alunos e professo-
res do curso de pedagogia, que foram inves-
tigados a partir de questionários aplicados e 
analisados com base nos referenciais citados 

e discutidos nesta pesquisa.

A didática e o processo ensino - 
aprendizagem

Sabe-se que a didática tem como objeto 
de estudo o processo ensino-aprendizagem 
e que suas contribuições são significativas 
para o contexto educacional ao qual estamos 
inseridos. Dentro desta temática, podemos 
considerar que

O domínio do conteúdo e a aquisi-
ção de habilidades básicas, assim 
como a busca de estratégias que 
viabilizem esta aprendizagem em 
cada situação concreta de ensino, 
constituem problemas fundamen-
tais para toda proposta pedagó-
gica. No entanto, a análise desta 
problemática somente adquire sig-
nificado pleno quando é contextua-
lizada e as variáveis processuais 
tratadas em íntima interação com 
as variáveis contextuais. (CAN-
DAU, 1983, p. 15)

Percebemos a partir da citação acima, 
a preocupação da didática em solucionar os 
problemas que norteiam o fazer pedagógico 
dos docentes, pois para que se consiga traba-
lhar com sucesso em sala de aula é necessário 
a busca pelas estratégias certas, de acordo 
com o ambiente de cada turma. Para tanto, 
é primordial compreender o conceito de 
habilidades, bem como também diferenciar 
do termo competências, possibilitando então 
uma busca de estratégias mais conscientiza-
da. Dentro desse contexto, discutimos que 

(...) A competência do professor 
é, então, essencialmente didática. 
Ajuda-o a fundamentar-se nas re-
presentações prévias dos alunos, 
sem se fechar nelas, a encontrar 
um ponto de entrada em seu sis-
tema cognitivo, uma maneira de 
desestabilizá-los apenas o suficien-
te para levá-los a restabelecerem 
o equilíbrio, incorporando novos 
elementos às representações exis-
tentes, reorganizando-as se neces-
sário. (PERRENOUD, 2000, p. 29)

Apreendemos a significância do profis-
sional lecionar a partir de sua competência 
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didática, sendo necessário se preocupar com 
o conhecimento que o aluno já traz para a 
sala de aula, pois o conhecimento de mundo, 
o que chamamos de conhecimento empírico, 
não pode ser desprezado, pois trabalhar a 
partir das concepções do alunado possibilita 
que o conteúdo discutido tenha um significa-
do maior, bem como há também uma moti-
vação, uma vez que as discussões realizadas 
fazem parte do cotidiano do aprendiz, pois 
““se todo o processo de ensino aprendizagem 
é “situado”, a dimensão político-social lhe é 
inerente”” (CANDAU, 1983, p. 15), possibili-
tando assim que a aprendizagem realmente 
aconteça. Ainda no que tange a esse tema, te-
mos a seguinte afirmação em uma entrevista 

(...) eu tenderia a valorizar duas 
competências: a primeira é uma 
competência de organização. (...) 
O professor é um organizador de 
aprendizagens, de aprendizagens 
via os novos meios informáticos, 
por via dessas novas realidades 
virtuais. Organizador do ponto de 
vista da organização da escola, do 
ponto de vista de uma organiza-
ção mais ampla, que é a organi-
zação da sala de aula. Há um se-
gundo nível de competências que, 
a meu ver, são muito importantes 
também, que são as competências 
relacionadas com a compreensão 
do conhecimento (...)    (NÓVOA, 
2010).

O conhecimento é o personagem princi-
pal da história da educação, porém é necessá-
ria a consciência de que a compreensão desse 
conhecimento é primordial dentro desse 
processo, pois é a partir dessa apreensão que 
a prática pedagógica se dará com êxito, uma 
vez que dessa forma, a organização estará 
contemplada na didática do professor. No 
que concerne a essa discussão, é importante 
discutir melhor a definição de competência 
e ainda considerar a concepção do termo 
habilidade 

Competências são as modalida-
des estruturais da inteligência, ou 
melhor, ações e operações que uti-
lizamos para estabelecer relações 
com e entre objetos, situações, fe-
nômenos e pessoas que desejamos 
conhecer. As habilidades decorrem 
das competências adquiridas e 
referem-se ao plano imediato do 
“saber fazer”. Através das ações e 

operações, as habilidades aperfei-
çoam e articulam-se, possibilitan-
do nova reorganização das compe-
tências. (INEP, 1999, p. 09)

A partir dos conceitos abordados po-
demos ressaltar a importância do educador 
mediar, mobilizar o conhecimento de forma 
que o educando desenvolva um conjunto 
de habilidades, permitindo assim que ele 
realmente “saiba fazer”. Há muitos que não 
discernem competências de habilidades, 
porém, com esse levantamento bibliográfico 
podemos afirmar que elas se divergem em 
alguns pontos, pois as habilidades estão 
contidas nas competências, que devem estar 
diretamente associadas aos conteúdos dis-
cutidos dentro do processo de construção do 
conhecimento. 

Contudo, o docente deve estar preparado 
para fazer com que os discentes desenvolvam 
as atividades propostas de maneira autôno-
ma, por isso a importância do planejamento 
de suas ações em sala de aula, pois elas são 
de significância singular no processo ensino
-aprendizagem, uma vez que vai aguçar ou 
não o interesse do estudante pela discussão 
do conteúdo proposto. 

Metodologia
Esta pesquisa teve como base o Está-

gio Supervisionado realizado no Curso de 
Pós graduação em Metodologia do Ensino 
Superior, momento esse que se deu em três 
fases: observação, participação e regência. 
Este estudo iniciou-se com a observação, 
que possibilitou uma vivência direta na rea-
lidade em que se insere o objeto de estudo, 
trazendo uma expectativa motivadora, pois é 
uma oportunidade de estarmos aprendendo 
a partir da prática o que estudamos na teoria. 

 Aulas de professores do curso de Peda-
gogia de uma Faculdade particular de Porto 
Velho foram observadas e analisadas. Após 
a observação houve as fases de participação 
e regência respectivamente, com uma signi-
ficância maior na última fase, uma vez que 
houve a oportunidade de conhecer o pensar e 
o fazer pedagógico dos docentes do nível su-
perior, já que a participação ativa nas aulas 
propiciou conhecer as implicações entre teo-
ria e prática, formação inicial e continuada, 
saberes e fazeres, fatores esses que precisam 
ser conhecidos, discutidos e analisados pelos 
futuros docentes do nível superior.
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Além da observação e participação 
das aulas lecionadas pelos docentes da 
faculdade, 03 professores que lecionam 
no curso de pedagogia foram investigados 
a partir de questionários que indagavam 
sobre a importância do planejamento para 
o desenvolvimento das atividades, aspectos 
considerados importantes no plano de aula, 
a importância da metodologia utilizada para 
o processo ensino aprendizagem, aspectos 
considerados imprescindíveis no processo 
avaliativo, estratégias utilizadas no tocante 
às dificuldades apresentadas pelo acadêmi-
co, os desafios e dificuldades encontrados na 
realização do trabalho e ainda foi solicitado 
que o educador investigado fizesse, ao final, 
uma avaliação sobre seu trabalho como do-
cente.

No intuito de conhecermos as concep-
ções dos acadêmicos, também foram inves-
tigados 07 discentes. Para tanto, um ques-
tionário foi aplicado com questionamentos 
referentes à percepção por parte deles de um 
planejamento antecipado do professor oficial 
de sala de aula, à opinião sobre a metodologia 
utilizada, ao processo avaliativo em relação 
à aprendizagem obtida, às estratégias utili-
zadas pelos docentes e ainda foi solicitado 
para que eles fizessem uma reflexão sobre 
o processo de aprendizagem pelo qual eles 
estão passando.

Após o recolhimento dos questionários 
respondidos por professores e alunos, uma 
análise foi feita a partir das respostas obtidas, 
pressupostos teóricos citados neste artigo 
e ainda no que tange às aulas observadas e 
lecionadas. Contudo, houve a possibilidade 
de conhecer melhor o funcionamento do 
sistema de uma sala de aula do nível superior 
e compreender fatores que dificultam a prá-
tica pedagógica em alguns casos, bem como 
compartilhar algumas estratégias a fim de 
solucionar alguns momentos de dificuldade 
dentro de um ambiente acadêmico.

Resultados e discussão
Participar de forma ativa em aulas de 

nível superior e investigar professores e alu-
nos desse nível possibilitou entender melhor 
as dificuldades encontradas pelos profissio-
nais, bem como identificar as estratégias que 
devem ser seguidas dentro desse ambiente, o 
que possibilitou ainda compreender a impor-
tância do papel da didática na vida do docen-

te, uma vez que tudo isso ocorrerá com um 
bom planejamento traçado pelo profissional, 
que deve estar preparado antes de entrar em 
sala de aula.

Percepção dos docentes
No tocante à importância do planeja-

mento para o desenvolvimento das ativida-
des, o professor A afirmou “”É por meio dele 
que se organizam as informações necessárias 
ao ensino e à aprendizagem, tais como: con-
teúdo, tempo, características dos alunos e 
conhecimentos prévios (..)””. A referida pro-
fessora concorda com uma ideia já citada no 
referencial teórico deste artigo, onde afirma 
que “”(...) o professor é um organizador de 
aprendizagens (...)”” (NOVOA, 2010) e ainda 
compartilha do pensamento que  diz “”(...) a 
competência do professor é, então, essencial-
mente didática.. Ajuda-o a fundamentar-se 
nas representações prévias dos alunos, sem 
se fechar nelas (...)”” (PERRENOUD, 2010, 
p.29), o que significa repensar o conheci-
mento empírico que o aluno traz consigo 
para a sala de aula, pois é a partir desta 
visão de mundo do acadêmico que algumas 
estratégias devem ser traçadas, valorizando 
o saber do acadêmico sobre o tema tratado, 
evidenciando assim a importância de cons-
truir o conhecimento juntamente com o alu-
nado, sempre mostrando por onde o discente 
deve caminhar, orientando de modo que os 
equívocos não ocorram. 

No que se refere ainda ao tema do 
planejamento, os outros professores, B e C, 
afirmaram considerar importante no proces-
so ensino aprendizagem por ““dar segurança 
ao docente””, pois ainda segundo o professor 
B, ““possibilita maior facilidade para se al-
cançar os objetivos desejados””.  

Em relação às etapas e os aspectos con-
siderados importantes na elaboração do pla-
no de aula pelos docentes investigados, todos 
citaram, em primeiro plano, ““o domínio do 
conteúdo a ser explanado”, sendo essa ideia 
complementada pela professora A, ““carac-
terísticas dos alunos e seus conhecimentos 
prévios (...)””, são colocações que condizem 
com os escritos: “” o domínio do conteúdo 
(...) a busca de estratégias (...), constituem 
problemas fundamentais para toda proposta 
pedagógica. (...) só adquire significado pleno 
quando é contextualizada e as variáveis pro-
cessuais tratadas em íntima interação com 
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as variáveis contextuais”” (CANDAU, 1982, 
p.15), pois a partir do diálogo entre as ideias 
expostas, conseguiremos detectar a impor-
tância de valorizar o que o aluno leva para a 
sala de aula, uma vez que a contextualização 
do conteúdo abordado com o ambiente e o 
conhecimento aos quais os discentes estão 
inseridos, vão facilitar a construção do saber, 
já que o diálogo estará sendo contemplado 
dentro do processo.

No que tange a importância da metodo-
logia para o processo de ensino aprendiza-
gem, a professora A considera: ““é a essência 
do planejamento. É onde se define o como 
fazer e com o que fazer, é o diferencial na 
atuação do professor””, concordando com 
o professor C, que afirma: ““A metodologia 
é tudo (...)””. Para fundamentar esse tema, 
temos o seguinte pensamento 

Penso que a didática, para assumir 
um papel significativo na forma-
ção do educador, deverá mudar os 
seus rumos. Não poderá reduzir-se 
e dedidar-se tão somente ao ensino 
de meios e mecanismos pelos quais 
se possa desenvolver um processo 
ensino aprendizagem, mas que de-
verá ser um elo fundamental entre 
as opções filosófico-políticas da 
educação, os conteúdos profissio-
nalizantes e o exercício diuturno 
da educação ( CANDAU, 1982, p. 
33).

De acordo com o exposto, percebe-se 
nitidamente, que segundo a autora, podemos 
encontrar a solução dos problemas de sala de 
aula na didática, porém, é necessário anali-
sar o processo de modo crítico a fim de que se 
tenha uma visão mais clara da representação 
dessa didática na prática pedagógica. Para 
tanto, é necessário compreender que a didá-
tica não pode se dedicar apenas aos meios, 
como fazer para a aula acontecer dentro do 
esperado, pois a forma de desenvolver isso 
deve ser crítico, não esquecendo que é um 
processo articulado pelos envolventes: edu-
cador, educando e comunidade acadêmica. 

A respeito dos aspectos considerados 
imprescindíveis no processo avaliativo, os 
três docentes investigados concordaram com 
a ideia, mesmo não expressada da mesma 
forma, de que o processo de avaliação vai 
muito mais além do conteúdo assimilado. 
Pois, a professora A argumentou ser impor-
tante dentro desse processo: “”saber se o 

aluno compreende o ensinado e, ao menos, 
é capaz de aplicar seus conhecimentos. Se é 
capaz de se expressar com clareza e objetivi-
dade”” e complementando esse pensamento, 
o professor B disse: ““No processo avaliativo 
é preciso levar em conta, não só a aprendi-
zagem do conteúdo em si, mas também a 
evolução do aluno durante o processo””. 
Dentro dessa discussão o professor C fina-
lizou os argumentos salientando: ““(...) a 
avaliação exige não só rigor, mas também 
sensibilidade””. São colocações cruciais para 
o entendimento do processo avaliativo, que 
na verdade, também exige estratégias bem 
analisadas do profissional, pois é importante 
detectar se o acadêmico consegue apreender 
a aplicabilidade da construção daquele saber 
específico fora do contexto da sala de aula, 
por isso é fundamental, como comentou o 
professor C, ter sensibilidade no tocante ao 
processo avaliativo, é necessário perceber as 
dificuldades do discente, bem como acom-
panhar sua evolução dentro do processo, no 
sentido de fazer com que o acadêmico supere 
as dificuldades sem traumas, uma vez que 
isso só dificultaria, pois o profissional que 
está realmente preocupado com a aprendiza-
gem articula e descobre a melhor estratégia, 
de modo que a preocupação pela evolução 
do aluno e a forma de aprender, trazida por 
ele particularmente, sejam peças chave na 
construção do conhecimento.

Quanto à indagação sobre quais estraté-
gias utilizar em relação às dificuldades apre-
sentadas no processo ensino aprendizagem, 
a professora A salientou que é importante: 
“”retomar o assunto com uma nova aborda-
gem, atividade extra diferenciada, refazer as 
questões da prova que errou para reconstru-
ção das respostas”” que deixa claro a preo-
cupação do docente com a aprendizagem 
dos acadêmicos. Esse tema é ainda abordado 
pelos professores B e C que afirmam res-
pectivamente: “”as estratégias precisam ser 
individualizadas, pois a aprendizagem não 
acontece da mesma maneira pra todos. (...)”” 
“”A primeira estratégia é a relação amigável. 
O aluno precisa confiar no professor, ou 
seja, só através do diálogo o professor pode 
diagnosticar os problemas e então auxiliar o 
aluno””. Os fatores citados ajudam na orga-
nização do planejamento, retomando, caso 
necessário, com outra metodologia o mesmo 
ponto já trabalhado, pois é importante frizar 
que o qualitativo prevalece sobre o quantita-
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tivo e todos deveriam ter consciência disso, 
uma vez que é importante diagnosticar se 
houve ou não a aprendizagem e isso apenas 
acontecerá a partir das estratégias certas.

No tocante ao desafio e dificuldades na 
realização do trabalho docente, os professo-
res A e B salientaram a dificuldade que, em 
geral, os acadêmicos têm com a leitura, pois 
é um fator que implica no difícil desenvolvi-
mento da aula porque os alunos demonstram 
não ter um conhecimento básico do conteú-
do justamente por não terem o costume de 
fazer leitura, o que vai trazer conseqüências 
graves para todas as disciplinas, uma vez que 
a leitura, e por sua vez a escrita são eixos 
estruturantes no contexto da sala de aula em 
qualquer disciplina, já que é papel do pro-
fessor mostrar ao acadêmico que esses dois 
fatores norteiam o processo histórico cul-
tural dos seres humanos, pois vale lembrar 
que “”Letrado é o indivíduo que participa de 
forma significativa de eventos de letramento 
e não apenas aquele que faz um uso formal 
da escrita”” (MARCUSCHI, 2001, p. 25), o 
que evidencia o valoroso papel do educador 
dentro da sociedade ao qual estamos inseri-
dos.

Quanto à solicitação no que se refere à 
avaliação do trabalho do professor, o docente 
B afirmou: “Procuro desenvolver com meus 
alunos a capacidade crítica e reflexiva, ou 
seja, a capacidade da construção de uma 
autonomia”. A partir desse argumento, 
podemos afirmar que estamos diante de um 
professor reflexivo, que analisa sua prática 
pedagógica, e segundo uma entrevista tam-
bém já citada neste trabalho, professor re-
flexivo: ““(...) é um professor indagador, que 
assume sua própria realidade como objeto 
de pesquisa, como objeto de reflexão, como 
objeto de análise”” (NÓVOA, 2010). Ainda 
sobre a avaliação da prática do professor, o 
professor C informou:

Sou professora aposentada pelo 
Estado e tenho ainda pouco tem-
po no ensino superior. Tenho bas-
tante experiência, mas sinto que a 
cada semestre tenho um novo de-
safio e estou sempre tentando fazer 
o melhor, isto é, sempre tento dar o 
melhor de mim, procurando, cada 
vez mais, me atualizar dentro dos 
conteúdos que leciono. 

No tocante ao tema da experiência, per-

cebemos no discurso da professora que tê-la 
não é tudo, pois o que é mais válido dentro 
do contexto educacional é a reflexão sobre a 
ação, e é importante entendermos  que a ati-
tude de se inquietar com a realidade da sala 
de aula é crucial para um profissional que 
se preocupa com os espaços educacionais 
e principalmente com os sujeitos que está 
formando. 

Percepção dos discentes
No que se refere à concepção dos do-

centes, lhes foi perguntado primeiramente se 
eles percebiam um planejamento antecipado 
por parte do profissional antes de entrar em 
sala de aula. A maioria dos discentes investi-
gados disse perceber o planejamento. No en-
tanto, um estudante salientou: “”As vezes, na 
maioria dos casos o professor só acompanha 
o conteúdo do livro, sem se preocupar com o 
objetivo a alcançar””. A partir do argumento 
registrado, podemos refletir: será que todos 
sabem o que significa realmente planejar? Ao 
seguirmos passo a passo o conteúdo do livro, 
podemos dizer que o planejado foi cumpri-
do? Talvez esse não seja o caminho. Ao pla-
nejarmos devemos levar todo o contexto em 
consideração e não esquecer o objetivo do 
processo: “”a aprendizagem do acadêmico””, 
pois se o discente não aprende, é o mesmo 
que não ter feito sentido discutirmos, ensi-
narmos. Por essa razão, podemos afirmar que 
todos fazemos parte e tudo também faz parte, 
é impossível separar algo como se não fizesse 
parte de mais nada quando estamos tratando 
de educação. Desse modo, o fato de finalizar 
um conteúdo “de acordo com o planejado” 
não significa dizer que não há mais nada a 
fazer e o almejado foi cumprido. Em alguns 
casos, o primordial não aconteceu, o aluno 
não aprendeu e muitas vezes o professor nem 
ao menos percebeu. Por isso, o processo todo 
deve ser muito bem observado e a partir de 
reflexões verificado se ainda há algo a fazer 
antes de considerar a prática concluída. 

No tocante à metodologia utilizada nas 
aulas dos docentes, os discentes investigados 
demonstraram estarem motivados. Uma das 
respostas obtidas foi: “Sim, é interessante 
as informações que recebemos, porque cada 
disciplina se liga à outra dentro dos assuntos, 
então nós percebemos que há uma troca de 
conhecimento e assim chegamos a uma con-
clusão”. Percebemos que este discente, mes-
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mo que de forma inconsciente, comentou um 
conceito abordado por Edgar Morin, que na 
revista Grandes Pensadores, comenta: ““A 
meta é a transdisciplinaridade. Só convencido 
de que tudo se liga a tudo e de que é urgente 
aprender a aprender, o educador adquirirá 
uma nova postura diante da realidade (...)”” 
(MORIN, 2006, p. 57). A partir desse pensa-
mento podemos refletir melhor no que se re-
fere à postura do docente em sala de aula nos 
dias de hoje, não se pode mais trabalhar as 
disciplinas individualmente, elas conversam 
entre si, há que se fazer um trabalho coletivo 
nesse sentido e todos, mesmo que seja das 
mais diferenciadas áreas, devem planejar, 
dialogar, de modo que ao final do processo 
os conteúdos, as discussões façam sentido na 
vida do discente. Quanto à mesma indagação, 
outro estudante salientou: “”Sim, são aulas 
que tanto os professores quanto os alunos 
interagem debatendo os temas abordados””, 
o que também é importante, uma vez que 
assim, o aluno participa de forma ativa do 
processo, possibilitando que seu cognitivo 
fique cada vez mais crítico com o desenvolvi-
mento das discussões. Outro discente salien-
tou: ““(...) fazer apresentações, por exemplo, 
ajuda muito no nosso desempenho””, o que 
na verdade é bastante válido, é dessa forma 
que o acadêmico vai buscar, vai se transfor-
mar em pesquisador e a partir do conteúdo 
buscado ele próprio tirará suas conclusões e 
compartilhará com os outros colegas de sala 
através do seminário, que será a culminância 
para a socialização de ideias.

Quanto à pergunta sobre a avaliação e 
se ela está de acordo com a aprendizagem 
obtida, um aluno respondeu: ““Avaliar não é 
uma tarefa fácil, portanto o professor precisa 
está continuamente observando a participa-
ção do aluno, se houve evolução ou não””. 
Este acadêmico concorda com o professor 
B, que ao ser indagado sobre esse tema, res-
pondeu: ““No processo avaliativo é preciso 
levar em conta, não só a aprendizagem do 
conteúdo em si, mas também a evolução do 
aluno durante o processo””. O conceito de 
avaliação, na verdade, ainda não está claro 
para muitos profissionais que com ela lidam, 
pois, como avaliar? Seja, provavelmente, 
uma das perguntas que mais norteiam a 
mente do docente. Por isso, a aluna acima 
argumentou: ““avaliar não é uma tarefa fácil 
(...)””. Percebemos que ainda há muito que se 
discutir sobre esse tema, nem sempre a ava-

liação acontece como deveria e, infelizmente, 
no momento de tentar diagnosticar o porquê 
da não aprendizagem, ou até replanejar uma 
aula, reorganizar de modo que o acadêmico 
aprenda, a preocupação é contrária a tudo 
isso. Muitas vezes vencer o tempo, finalizar 
o conteúdo, realizar uma atividade prevista 
no cronograma é mais importante que voltar 
em alguns conceitos que fariam a diferença 
na vida do estudante. 

Quanto à indagação se as estratégias 
utilizadas na prática pedagógica atendem 
a necessidade do acadêmico, a maioria dos 
estudantes disseram que sim. Um dos aca-
dêmicos comentou ainda não ter capacidade 
para responder a essa pergunta, pois segundo 
ela, há que vivenciar mais.

Ao final, foi solicitado que os acadêmicos 
fizessem uma avaliação sobre o processo de 
aprendizagem pelo qual eles estão passando. 
Neste item alguns argumentos foram sur-
preendentes, pois há alguns acadêmicos já 
com postura de profissional, demonstrando 
que farão o possível para fazer a diferença na 
educação. Um acadêmico salientou: ““Já te-
mos a consciência de que um profissional da 
educação tem de planejar, usar estratégias, 
recursos, tanto pedagógicos como tecnoló-
gicos para que aconteça a aprendizagem””. 
Este estudante citou o recurso da tecnologia, 
que faz uma grande diferença em qualquer 
nível de ensino, permite que a aula não seja 
monótona, tornando-se mais dinâmica e 
atraente aos olhos dos alunos. Outro discente 
argumentou: ““ Posso dizer que venho vendo 
e aprendendo coisas há muito esquecidas ou 
não esclarecidas, tenho certeza que aquilo 
que não for informação e sim conhecimento 
ficará permanente””. A partir disso, perce-
bemos que há percepção de um mundo não 
mais alienado, o cidadão crítico está se forta-
lecendo, sem dúvidas de que o conhecimento 
é algo primordial na vida de um ser humano. 
No que se refere à mesma solicitação, outro 
acadêmico argumentou: ““É um período de 
muitas descobertas e as minhas assimilações 
estão sendo disciplinadas ao longo do meu 
interesse que é ainda ingênuo, mas sinto que 
é valoroso compartilhar que estou aprenden-
do a aprender””.

De forma geral, percebemos que os 
discentes têm uma visão consciente sobre as 
estratégias utilizadas em sala de aula e ainda 
discernem a importância dessas estratégias 
para a eficácia da aprendizagem.
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Considerações finais 
Realizar esta pesquisa foi crucial no que 

se refere a pontos reflexivos no contexto da 
educação e participar do Estágio Supervisio-
nado proporcionado pela FATEC proporcio-
nou aos futuros docentes de nível superior 
a oportunidade de conhecer de perto essa 
vivência que também tem suas dificuldades. 

Foi significante, pelo fato de conseguir-
mos perceber durante a participação a im-
portância de uma aula bem planejada, pois 
segundo um dos professores investigados 
““é isso que traz segurança ao profissional”” 
Também foi possível entender, a partir do 
discurso de um dos professores, que é crucial 
escolher a metodologia certa, pois ainda se-
gundo o mesmo docente ““é necessário que 
esteja de acordo com cada conteúdo a ser 
ensinado para que aja sucesso na aprendiza-
gem””.

Com isso, percebe-se a necessidade de 
sempre refletirmos após agirmos, principal-
mente quando estamos tratando de educa-
ção, sala de aula, momento em que os alunos 
e professores estão discutindo conhecimento 
e que a troca de saberes está ocorrendo, pois 
é uma fase de aprendizagem para todos, pois 
o fato de termos que aprender a aprender é 
uma realidade que muitos profissionais da 
educação ainda não apreenderam.  

Notas
1 Artigo apresentado para conclusão do curso 
de Especialização em Metodologia do Ensino Superior, 
na Faculdade de Ciências Administrativas e de Tecno-
logia (FATEC-RO) em novembro de 2011, organizado 
no seio do Grupo de Pesquisa de Estudos Linguísticos, 
Literários e Sócio Culturais – GELLSO.
2  Professora da Secretaria Estadual e Munici-
pal de Educação do Estado de Rondônia, licenciada em 
letras Inglês pela Universidade Federal de RO e pesqui-
sadora do Grupo de Pesquisa – GELLSO (UNIR).
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Introdução
Discutiremos, ao longo deste trabalho, 

algumas possibilidades de articulações entre 
as ideias de Pierre Bourdieu e a Educação 
Matemática, com o objetivo de estabelecer 
possíveis contribuições desse filósofo e 
sociólogo para a área. Para isso, trazemos 
como pergunta norteadora: Quais as possí-
veis contribuições de Pierre Bourdieu para a 
Educação Matemática? Dando suporte a esta 
pergunta de investigação, temos: Existiriam 
algumas justificativas, a partir da filosofia e 
sociologia deste autor para responder ques-
tões referentes ao processo de ensino e apren-
dizagem da matemática? Particularmente 
nos referindo ao conceito de capital cultural, 
será que este conceito pode ser entendido via 
EM? Existem algumas particularidades nas 
ideias de Bourdieu em relação à Educação 
Matemática? Até que ponto um educador 
matemático pode entender o conceito, por 
exemplo, de capital cultural tendo em vista 
as dificuldades encontradas no processo de 
ensino e aprendizagem da matemática? 

Como encaminhamento das reflexões 
teóricas aqui apresentadas, dividiremos este 
artigo em cinco momentos: (1) Introdução, 
em que aqui se encontra; (2) Educação 
Matemática e Matemática, mostrando as 
possíveis divergências; (3) Pierre Bourdieu 
e Educação, explorando suas ideias con-
ceituais, principalmente no que se refere 
ao capital cultural, violência simbólica, 
pedagogia racional, excluídos do interior; 
(4) Possibilidades e Articulações, em que va-
mos estabelecer algumas contingências em 
relação às ideias de Bourdieu e a Educação 
Matemática, mostrando as suas imbricações; 
(5) Considerações, com uma breve reflexão. 

Educação Matemática e Matemáti-
ca

Neste tópico, diferenciamos a Educação 
Matemática da Matemática assim como o 
Educador Matemático do Matemático. Mos-
traremos suas distintas concepções, olhares, 
produção de conhecimento, e daremos uma 
maior ênfase no que tange a Educação Ma-
temática e o Educador Matemático, tecendo 
sobre suas características, sua amplitude, 
seu objeto de estudo, seus objetivos básicos e 
algumas perguntas específicas de sua inves-
tigação. Mostraremos, com isso, que existem 
duas áreas de conhecimento (Educação Ma-
temática e Matemática) que aparentemente 
são muito próximas, mas que cada uma tem 
suas particularidades. Pretendemos, con-
tudo, mostrar que a filosofia e a sociologia 
também contribuem para o entendimento e 
desenvolvimento da Educação Matemática e, 
assim, estabelecer possíveis contribuições de 
Pierre Bourdieu para esta área.

Começamos distinguindo Matemático 
de Educador Matemático afirmando que 
ambos têm olhares que, apesar de ser sobre 
a Matemática, acabam sendo em distintas 
concepções. 

O matemático, por exemplo, ten-
de a conceber a matemática com 
um fim em si mesma, e, quando 
requerido a atuar na formação 
de professores de matemática, 
tende a promover uma educação 
para a matemática, priorizando os 
conteúdos formais e uma prática 
voltada à formação de novos pes-
quisadores em matemática (FIO-
RENTINI; LORENZATO, 2009, p. 
3).

Em outras palavras, o matemático se 
preocupa com a matemática em si, no que 
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diz respeito aos seus conteúdos específicos, 
demonstração de teoremas, postulados, 
proposições, abordando-a numa perspectiva 
que levem seus estudantes a compreender 
como é estruturada, organizada e pensada. 
De acordo com o que foi exposto pelos 
pesquisadores, esse profissional tende a 
promover uma educação para a matemática, 
sem tanto se preocupar com o processo de 
ensino e aprendizagem das pessoas que estão 
a aprendê-la. 

Já o educador matemático estabelece 
outras preocupações em relação à matemáti-
ca, conforme elucidado abaixo:

O educador matemático, em con-
trapartida, tende a conceber a 
matemática como um instrumento 
importante à formação intelectual 
e social de crianças, jovens e adul-
tos e também do professor de ma-
temática do ensino fundamental e 
médio e, por isso, tenta promover 
uma educação pela matemática. 
Ou seja, o educador matemático, 
na relação entre educação e mate-
mática, tende a colocar a matemá-
tica a serviço da educação, priori-
zando, portanto, esta última, mas 
sem estabelecer uma dicotomia 
entre elas (FIORENTINI; LOREN-
ZATO, 2009, p. 3-4).

É importante destacar que conceber 
a matemática como um instrumento pon-
tencializador para a formação intelectual 
e cultural de um sujeito exige do educador 
matemático um grau de entendimento com-
plexo sobre o mundo, evidenciando que o 
conhecimento dos conteúdos matemáticos 
são necessários, mas não suficiente. Assim, 
exige-se dos profissionais que atuam nessa 
área uma capacidade intelectual que possi-
bilite interligar vários aspectos relacionados 
ao mundo real, ocorrendo, com isso, uma 
necessidade de articulação entre os saberes 
matemáticos e os fenômenos que ocorrem na 
sociedade.  

Ainda sobre as distinções entre educa-
dor matemático e matemático: 

Os matemáticos, de um lado, es-
tão preocupados em produzir, 
por meio de processos hipotético-
dedutivos, novos conhecimentos 
e ferramentas matemáticas que 
possibilitam o desenvolvimento da 
matemática pura e aplicada (...) 
Os educadores matemáticos, de 

outro, realizam seus estudos uti-
lizando métodos interpretativos e 
analíticos das ciências sociais e hu-
manas, tendo como perspectiva o 
desenvolvimento de conhecimento 
e práticas pedagógicas que atri-
buam para uma formação mais 
integral, humana e crítica do alu-
no e do professor (FIORENTINI; 
LORENZATO, 2009, p. 4).

Diante do exposto, as preocupações 
de ambos também são diferentes. Produzir 
novos conhecimentos matemáticos por meio 
de processos hipotético-dedutivo e desen-
volver práticas pedagógicas que contribuam 
para uma formação mais integral e crítica do 
sujeito (professores e alunos) são realidades 
que tendem para direções não tão próximas. 
Considerando a Matemática estruturada 
em bases lógicas bem definidas e a EM 
não possuindo uma única metodologia de 
investigação, muito menos uma teoria bem 
configurada, temos que os objetos de estudos 
entre esses dois campos de conhecimento 
também são dessemelhantes, cada um tem 
suas problemáticas e questões de pesquisas 
próprias. (FIORENTINI; LORENZATO, 
2009).

Podemos também redigir sobre a área 
de conhecimento, no que se refere à EM, e às 
suas características:

é possível dizer que a EM é uma 
área de conhecimento das ciências 
sociais ou humanas, que estuda o 
ensino e a aprendizagem da ma-
temática (...) caracteriza-se como 
uma práxis que envolve o domí-
nio do conteúdo específico (ma-
temática) e o domínio de ideias e 
processos pedagógicos relativos à 
transmissão/assimilação e/ou à 
apropriação/construção do saber 
matemático escolar. (FIORENTI-
NI; LORENZATO, 2009, p. 5)

Assim, constatamos que a EM possi-
bilita a articulação entre os conhecimentos 
específicos (conteúdos) da matemática e os 
aspectos pedagógicos que contribuem como 
facilitadores ao processo de construção do 
saber matemático escolar. 

Assim, podemos conceber a EM 
como resultante das múltiplas re-
lações que se estabelecem entre 
o específico e o pedagógico num 
contexto constituído de dimensões 
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histórico-epistemológicas, psico-
cognitivas, histórico-culturais e 
sociopolíticas (FIORENTINI, 1986, 
p. 1, apud FIORENTINI e LOREN-
ZATO, 2009, p. 5).

Com efeito, ainda segundo estes auto-
res, a EM é uma área do conhecimento com 
pouco mais de 40 anos, com amplo aspecto, 
de inúmeros e complexos saberes e está 
diretamente relacionada com a filosofia, 
matemática, psicologia e a sociologia, com 
colaborações da história, antropologia, 
semiótica, economia e da epistemologia. 
E particularmente, para uma melhor com-
preensão sobre os aspectos relacionados 
ao processo de ensino e aprendizagem da 
matemática, temos que procurar algumas 
contribuições destas outras áreas do conhe-
cimento, visto que “apenas o conhecimento 
da matemática e a experiência de magistério 
não garantem competência ao profissional 
que nela [EM] trabalhe” (FIORENTINI; LO-
RENZATO, 2009, p. 5).Por conseguinte, um 
pesquisador em educação matemática, de-
pendendo da sua problemática, deve tentar 
buscar, nestas outras áreas de conhecimento, 
entendimento e contribuições para explicar 
seus fenômenos investigados. Baseados em 
Fiorentini e Lorenzato (2009), a educação 
matemática encontra-se aparentemente 
articulada, conforme ilustrado (na figura 
1), sem excluir a interação entre as outras 
áreas entre si. Nessa perspectiva, sem levar 
em consideração a proporcionalidade das 
interseções presentes (na figura 1) entre as 
diversas áreas de conhecimento, por exem-
plo, a semiótica da maneira apresentada não 
interage diretamente com a pedagogia, bem 
como apresenta uma região de interseção 
com a educação matemática menor que a 
epistemologia, no entanto, a figura apenas 
retrata as relações permeadas pela educação 
matemática sem mensurar as relações com 
as diversas áreas.

Figura 1: Educação Matemática na interseção de vários 

campos científicos

No tocante ao objeto de estudo da EM, 
o educador matemático se preocupa com 
as possíveis relações que podem ser feitas 
quanto ao pensar em tornar um objeto ma-
temático ensinável e aprendível levando em 
consideração o contexto sociocultural que os 
aprendizes pertencem.

embora o objeto de estudo da EM 
ainda se encontre em processo de 
construção, poderíamos, de modo 
geral, dizer que envolve as múl-
tiplas relações e determinações 
entre ensino, aprendizagem e co-
nhecimento matemático em um 
contexto sociocultural específi-
co. (FIORENTINI; LORENZATO, 
2009, p. 9),

Ainda segundo estes autores, a EM tem 
dois objetivos básicos, que estão presentes 
em quase todas as pesquisas. O primeiro 
está relacionado à “natureza pragmática, 
que tem em vista a melhoria da qualidade do 
ensino e da aprendizagem da matemática”, já 
o segundo, de “cunho científico, que tem em 
vista o desenvolvimento da EM como campo 
de investigação e de produção de conhe-
cimentos.” (FIORENTINI; LORENZATO, 
2009, p. 10).

Como campo de investigação existe 
algumas questões que estão diretamente 
relacionados com as pesquisas feitas em EM. 
Algumas dessas são do tipo:

aquela que surgem diretamente da 
prática de ensino, ou melhor, da 
reflexão do professor-investigador 
sobre sua própria prática e sobre 
a prática dos outros. Exemplo: Por 
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quê os alunos têm tanta dificulda-
de em aprender álgebra? Por quê 
os alunos não gostam de resolver 
problemas? (FIORENTINI; LO-
RENZATO, 2009, p. 11).

Já outras estão relacionadas com
aquelas geradas a partir de inves-
tigações ou estudos precedentes ou 
da própria literatura, como por 
exemplo: o que as pesquisas brasi-
leiras mostram ou dizem sobre as 
dificuldades dos alunos em apren-
der frações? Que tipo de dificulda-
des de aprendizagem da matemá-
tica as pesquisas têm investigado 
e que explicações são dadas para 
elas? (FIORENTINI ; LORENZA-
TO, 2009, p. 11).

Tendo em vista este segundo tipo de 
pesquisa em EM, e levando em consideração 
que “(...) a EM é tanto uma área de pesquisa 
teórica quanto uma área de atuação prática, 
além de ser, ao mesmo tempo, ciência, arte e 
prática social” (FIORENTINI; LORENZATO, 
2006, p. 12), assim como a sua amplitude, 
como sintetiza a figura 1 apresentada, tra-
zemos a seguinte pergunta que norteia este 
trabalho, a saber: Quais seriam as possíveis 
contribuições de Pierre Bourdieu para a 
Educação Matemática? Existiriam algumas 
justificativas, a partir da filosofia e sociologia 
deste autor para responder questões referen-
tes ao processo de ensino e aprendizagem 
da matemática (como do tipo das que foram 
apresentadas no parágrafo anterior)? Par-
ticularmente nos referindo ao conceito de 
capital cultural, será que este conceito pode 
ser entendido via EM? Responderemos estes 
questionamentos após tecermos brevemente 
sobre esse filósofo e sociólogo, Pierre Bour-
dieu.

Pierre Bourdieu e Educação
Vislumbraremos, de forma sintética, as 

principais ideias e contribuições de Pierre 
Bourdieu para a Educação. Para isso, ex-
ploraremos o conceito de “capital social” e 
“capital cultural”, “violência simbólica”, “Pe-
dagogia Racional”, “Excluídos do interior”. 

Pierre Bourdieu nasceu em uma família 
humilde na França em 1930, viveu até meados 
de 2002 (71 anos). Formou-se em Filosofia e 
vivia à base de bolsas de estudos, atingindo 
o ápice da vida acadêmica francesa. Seus 

estudos voltados para a sociologia tomaram 
relevância quando Bourdieu passou a estudar 
a sociedade argelina. Seu trabalho teve basi-
camente como linha de pensamento buscar 
soluções para o seguinte questionamento: 
Por que algumas pessoas são consideradas 
mais importantes do que as outras? Em que 
se baseia esse julgamento? 

Em sua análise sobre a escola liberal, 
aquela que se estabelece em uma sociedade 
de classes e que pretende ter um papel demo-
cratizante, Bourdieu afirma que é uma escola 
que pretende ensinar para todos de uma ma-
neira igual e, nesse contexto, os alunos que 
aproveitam a oportunidade oferecida pela 
escola terão destaque na sociedade. Dessa 
maneira, a escola liberal se constitui sob um 
modelo meritocrático, ou seja, alcança maior 
sucesso aquele que possuir maior mérito 
escolar.

No Brasil, a escola meritocrática forma 
a base do pensamento escolar estabelecido 
por Anísio Teixeira, que propôs a democrati-
zação da escola brasileira, que visa à escolari-
zação dos brasileiros independentemente de 
suas origens sociais. A escola, nesse sentido, 
apresenta uma promessa de ascensão social, 
que na prática, possui uma quantidade muito 
pequena de alunos que conseguem alguma 
ascensão social em relação ao total de alunos 
que ingressam nela em séries iniciais.

Os estudos de Bourdieu mostram de 
que maneira a promessa da escola liberal 
de ascensão social acaba não se realizando. 
Para tanto, utiliza-se de alguns conceitos 
como o de “capital cultural”, “capital social” 
e outros capitais que não são o econômico, 
e que possuem relevância no contexto es-
colar e refletem direta e indiretamente no 
aprendizado e nos resultados dos alunos. Na 
intenção de transmitir uma herança cultural 
a seus alunos, a escola seleciona conteúdos 
que são considerados legítimos, os quais 
apenas algumas pessoas têm condições de 
adquirir. Tais pessoas estão na maioria das 
vezes em camadas dominantes da sociedade, 
no que diz respeito à condição financeira. 
Essa herança cultural está relacionada ao 
que é considerado refinado e que é aprendi-
do apenas por aquelas pessoas que possuem 
determinados conhecimentos prévios. Na 
perspectiva de Bourdieu:

a conversão de um arbitrário cul-
tural em cultura legítima só pode 
ser compreendida quando se con-
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sidera a relação entre os vários 
arbitrários em disputa em uma de-
terminada sociedade e as relações 
de força entre os grupos ou classes 
sociais presentes nessa mesma so-
ciedade. No caso das sociedades 
de classes, a capacidade de legiti-
mação de um arbitrário cultural 
corresponderia à força da classe 
social que o sustenta. De um modo 
geral, os valores arbitrários capa-
zes de se impor como cultura legí-
tima seriam aqueles sustentados 
pela classe dominante. Para Bour-
dieu, portanto, a cultura escolar, 
socialmente legitimada, seria, ba-
sicamente, a cultura imposta como 
legítima pelas classes dominantes. 
(Educação & Sociedade, ano XXIII, 
nº 78, p. 28)

A relação estabelecida com a cultura le-
gítima é que se constitui, segundo Bourdieu, 
no capital cultural. Inicialmente transmitido 
pela família, o capital cultural pode ser exem-
plificado como o conjunto de informações 
adquiridas fora da escola e que contribuem, 
sem necessariamente ter intenção, com o co-
nhecimento de uma pessoa. Os quadros nas 
paredes, os programas assistidos, as músicas, 
jogos, alguns costumes, dentre outros, todos 
caracterizam um elemento constitutivo do 
capital cultural e que são fundamentais na 
vida escolar, bem como sua ausência. Sobre 
isso, afirma Bourdieu, que “cada família 
transmite a seus filhos, mais por vias indi-
retas que diretas, um certo capital cultural 
[...] que contribui para definir, entre outras 
coisas, as atitudes em face do capital cultural 
e da instituição escolar” (BOURDIEU, 1998, 
p. 23). 

A escola, enquanto um ambiente que 
reúne grande diversidade, possui alunos que 
possuem um grande capital cultural, bem 
como aqueles que não o possuem suficiente-
mente a ponto de influenciar positivamente 
no seu desempenho escolar. Dessa maneira, 
algumas contradições são estabelecidas e co-
meçam a surgir alguns problemas, uma vez 
que a escola, ao tentar transmitir a cultura 
legítima a que se propõe parte do pressupos-
to de que existe uma homogeneidade entre os 
alunos no que diz respeito aos conhecimentos 
prévios necessários à aquisição de tal cultura 
(capital cultural). E isso eventualmente não 
ocorre.

Os alunos que possuem o capital cul-
tural geralmente se sentem à vontade no 
ambiente escolar, enquanto aqueles que não 
o possuem, dificilmente se identificam com 
aquele ambiente, o que aumenta as chances 
de fracasso escolar desse aluno. Porém, se 
a escola toma providências no sentido de 
diminuir as desigualdades existentes em seu 
ambiente, os resultados começam, então, a 
ser mais satisfatórios. As próprias avaliações 
escolares medem, na verdade, a quantidade 
de capital cultural dos alunos, atestando-os 
como mais ou menos inteligentes. Bourdieu 
ratifica essa ideia ao afirmar que oferecer a 
todos uma tecnologia de trabalho intelectual 
e inculcar-lhes métodos racionais de trabalho 
será uma maneira de contribuir para reduzir 
as desigualdades ligadas à herança cultural.

É necessário, portanto, segundo Bour-
dieu, que a escola reconheça as diferenças 
existentes entre seus alunos, e tome atitudes 
em relação a isso. Na maioria das vezes, os 
professores também não percebem a existên-
cia dessas diferenças ou, quando percebem, 
não sabem como conduzi-las, agindo como 
se elas não existissem, ratificando suas ori-
gens sociais.

De uma maneira natural, os alunos que 
possuem capital cultural, vão se destacando 
nas atividades avaliativas escolares, ao con-
trário daqueles que não possuem e que, se 
quiserem atingir um nível mediano, precisam 
de um esforço muito maior do que aqueles 
que possuem capital cultural. Para que essas 
diferenças permaneçam estabelecidas e re-
forçadas pela própria escola, basta que esta 
ignore tais diferenças, como afirma Bourdieu 
(1998, p. 53): “Para que sejam favorecidos os 
mais favorecidos e desfavorecidos os mais 
desfavorecidos é necessário e suficiente que 
a escola ignore [...] as desigualdades cultu-
rais entre as crianças das diferentes classes 
sociais”. Ao invés de a escola intervir no 
ambiente diversificado culturalmente para 
minimizar as diferenças que corroboram 
com as desigualdades sociais, ela acaba ra-
tificando-as e fazendo com que permaneça o 
problema (BOURDIEU; PASSERON, 2001).

Nesse sentido, a escola torna-se uma 
identificadora de pessoas com capital cultu-
ral, uma vez que revela melhores resultados 
para essas pessoas, fazendo com que elas 
tenham melhores condições e oportunidades 
durante a vida. Por isso, a instituição escolar 
é reconhecida por Bourdieu (2011) como 
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uma mera reprodutora do sistema de classi-
ficações sociais, transformando-as, inclusive, 
em classificações justas, aceitáveis, ao repro-
duzir, por exemplo, a ideia de que uma pes-
soa está em uma boa posição social porque 
estudou muito. Esse processo de reprodução 
da escola a torna, segundo Bourdieu (2011), 
um fator de inércia.

A obra de Bourdieu intitulada “A Re-
produção” nos deixa claro que a participação 
do professor, por mais que tente diminuir 
de maneira significativa as desigualdades 
sociais no ambiente escolar, acaba ratifican-
do as relações de dominação entre aqueles 
que possuem mais condições sobre os que 
possuem menos, em virtude do movimento 
de aceitação dessa situação e justificativa 
que ocorre na escola, citadas no parágrafo 
anterior.

A atitude dos professores em participar 
da Reprodução escolar se dá em virtude 
de, na maioria das vezes, este não enxergar 
outra possibilidade de agir em seu ambiente 
de trabalho que não seja dessa maneira, que 
considera adequada e justa, se constituindo 
em um fator intrínseco de entendimento dos 
professores sobre o papel da escola, uma 
vez que também passou (com sucesso) pela 
longa trajetória escolar.

Enxergar tal processo de reprodução 
não é fácil para nenhum dos agentes partici-
pantes da escola. Este processo se torna im-
perceptível tanto para os professores quanto 
pra os alunos e seus familiares. A escola 
transmite aos pais de alunos uma confiança 
em seu veredito sobre o desempenho de seus 
filhos, uma vez que se coloca como neutra 
diante das situações de interação e avaliação 
do mérito dos alunos. 

Se não é fácil perceber simultanea-
mente a autonomia relativa do sis-
tema de ensino e sua dependência 
relativa à estrutura das relações 
de classe é porque, entre outras 
razões, a percepção das funções 
de classe do sistema de ensino está 
associada na tradição teórica a 
uma representação instrumenta-
lista das relações entre a Escola e 
as classes dominantes, enquanto 
que a análise das características 
de estrutura e de funcionamento 
que o sistema de ensino deve à sua 
função própria tem quase sempre 
tido por contrapartida a cegueira 
face às relações entre a Escola e as 

classes sociais, como se a compro-
vação da autonomia supusesse a 
ilusão da neutralidade do sistema 
de ensino. (BOURDIEU, 2011, p. 
229)

Diante disso, Bourdieu propõe uma 
Pedagogia Racional, que se constitui em uma 
maneira de tentar neutralizar os fatores de 
desigualdade cultural durante toda a vida 
escolar existentes na escola. 

Na ausência de uma pedagogia 
racional capaz de neutralizar me-
tódica e continuamente, da escola 
maternal à universidade, a ação 
dos fatores sociais de desigualda-
de cultural, a vontade política de 
dar a todos chances iguais diante 
do ensino só consegue triunfar so-
bre as desigualdades caso se arme 
de todos os lados os meios institu-
cionais e econômicos. E reciproca-
mente, uma pedagogia realmen-
te racional, isto é, fundada sobre 
uma sociologia das desigualdades 
culturais, contribuiria sem dúvi-
da para diminuir as desigualda-
des diante da escola e da cultura. 
(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2007, 
p. 68)

Nesse sentido, em uma proposta de di-
minuir as disparidades existentes na escola, 
surge, na obra de Bourdieu, o conceito de 
“excluídos do interior”, que são aqueles alu-
nos que permanecem no sistema escolar sem 
possuírem o mesmo capital cultural adquiri-
do por outros alunos no mesmo nível escolar. 
Um bom exemplo disso é o que ocorre nas 
escolas brasileiras sobre alunos que chegam 
ao final do ensino fundamental sem saber ler 
e escrever. Isso os concretiza como excluídos 
do sistema, porém, participando dele.

A escola exclui, como sempre, mas 
ela exclui agora de forma conti-
nuada, a todos os níveis de curso, 
e mantém no próprio âmago aque-
les que ela exclui, simplesmente 
marginalizando-os nas ramifica-
ções mais ou menos desvaloriza-
das. Esses ‘marginalizados por 
dentro’ estão condenados a oscilar 
entre a adesão maravilhada [...] e 
a resignação aos seus veredictos, 
entre a submissão ansiosa e a re-
volta impotente. […] Eles são obri-
gados pelas sanções negativas da 
Escola a renunciar às aspirações 
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escolares e sociais que a própria 
escola inspira; são obrigados, por 
assim dizer, a engolir o sapo, e por 
isso levam adiante sem convicção 
e sem pressa uma escolaridade, 
que sabem não ter futuro. (BOUR-
DIEU, 2003, p. 485)

A exclusão dos alunos de menor capital 
cultural passa a ser um processo, como já foi 
citado, imperceptível e, portanto, natural, 
arbitrário. Por ser arbitrário, Bourdieu o 
considera como violento. Nesse contexto co-
meça a surgir a ideia sobre “violência simbó-
lica”, onde, em um processo aparentemente 
natural, os professores contribuem sem ne-
cessariamente ter a intenção, com a exclusão 
dos alunos de menor capital cultural, que por 
sua vez, também se sentem diminuídos. Para 
Bourdieu (apud NOGUEIRA e CATANI, 
2001), “a violência simbólica nunca se exerce 
sem uma forma de cumplicidade extorquida 
daquelas que a sofre”. 

Socialmente é estabelecido o que é 
relevante para o determinado momento 
histórico em que se vive. Com isso, no am-
biente escolar, aqueles alunos que detém um 
maior conhecimento (capital cultural) sobre 
aquilo que é relevante ganham um destaque 
natural. Para isso, é necessário socialmente 
que aqueles alunos que não os detém se 
sintam diminuídos para que as convenções 
sociais imperceptíveis se estabeleçam. É 
nesse contexto que a violência simbólica se 
consolida, baseada em uma lógica social, que 
não necessita de cálculos ou de leis para se 
estabelecer, apenas de hábitos.

Alguns hábitos, desde a forma de agir 
e se vestir ao nosso entendimento sobre 
determinadas situações, são culturalmente 
herdados e, portanto, comuns a um grupo. 
Ainda que se herdem comportamentos pré
-estabelecidos socialmente, existe um fator 
interno a cada indivíduo, que determina a 
maneira como ele age diante das situações 
do dia-a-dia, que, por serem imprevisíveis, 
torna as reações a elas, também imprevisí-
veis. Porém, situações inesperadas requerem 
reações rápidas e, quando colocado em cir-
cunstâncias sobre as quais um indivíduo não 
tem tempo de pensar, sua resposta a isso é 
determinada de acordo com seu hábito, que 
está ligado a uma razão prática.

Em suas pesquisas, Bourdieu detectou 
que a avaliação que os professores fazem 

sobre seus alunos, bem como os adjetivos e 
notas atribuídas estão diretamente ligados à 
origem social desses alunos. Em outras pa-
lavras, os adjetivos utilizados para classificar 
um trabalho avaliativo dos alunos remetem 
de certa maneira a características pessoais 
desses alunos percebidas intuitivamente pe-
los professores, que estão ligadas ao capital 
cultural e social que eles possuem.

Quanto aos efeitos possíveis sobre o 
que Bourdieu apresenta sobre o sistema 
educacional, há uma ênfase no fato de que, 
à medida que entendemos a forma como 
o meio social e escolar se articulam, como 
funcionam, é que podemos pensar em es-
tratégias de ação. Nesse sentido, Bourdieu 
(2003) afirma que “o que o mundo social fez, 
o mundo social pode desfazer”, o que remete 
à ideia da capacidade que os agentes partici-
pantes do meio escolar possuem de provocar 
mudanças no próprio meio social em que 
estão inseridos.

Assim sendo, tecemos até aqui, de 
maneira geral, alguns aspectos relevantes 
considerados por Bourdieu. Fizemos uma 
breve síntese sobre estas ideias e conceitos 
trazidos por este sociólogo no intuito de 
responder aos seguintes questionamentos: 
Existem algumas particularidades nas ideias 
de Bourdieu em relação à Educação Matemá-
tica? Até que ponto um educador matemático 
pode entender o conceito, por exemplo, de 
capital cultural tendo em vista as dificul-
dades encontradas no processo de ensino e 
aprendizagem da matemática? É na tentativa 
de responder estes questionamentos, assim 
como a pergunta norteadora deste trabalho, 
que vamos apresentar o próximo tópico.

Possibilidades de Articulações
Sabemos que a Matemática é uma das 

disciplinas do currículo escolar na qual os 
alunos encontram maior dificuldade em 
aprender. Vista pela maioria como a vilã 
da escola, os alunos, ao longo de sua vida 
escolar, dificilmente enxergam a matemá-
tica como uma ferramenta que confere um 
aprendizado abrangente de utilidade para 
outras áreas do conhecimento e para o seu 
dia-a-dia (FIORENTINI; LORENZATO, 
2006). O motivo pelo qual isto ocorre não é 
o foco desta discussão, porém, entender que 
o aprendizado em matemática é enfrentado 
com dificuldade pela maioria dos alunos é 
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o principal ponto que deve ser considerado 
para entender a discussão que está sendo 
feita neste trabalho.

Como foi discutido anteriormente, 
Bourdieu, ao falar sobre capital cultural, 
relaciona todos os aprendizados adquiridos 
fora da escola – inicialmente no ambiente 
familiar – com o sucesso dos alunos no 
aprendizado escolar. Com a Matemática não 
é diferente: todas as relações e aprendiza-
dos construídos pela criança ou jovem fora 
do ambiente escolar contribuem para seu 
aprendizado em Matemática.

Para que tornemos a aprendizagem em 
Matemática significativa para os alunos, é 
necessário que os professores de Matemática 
adotem uma postura de Educadores Mate-
máticos, e não de Matemáticos (até por que 
não estão formando matemáticos), e isso 
inclui a criação e planejamento de ativida-
des que envolvam o aluno em seu próprio 
processo de aprendizagem, o que não é uma 
tarefa simples. Em uma perspectiva ampla, 
já foi colocado que a EM abrange inúmeras 
áreas do conhecimento, então, ao contrário 
do que se imagina, qualquer aprendizado 
que contribua para o desenvolvimento das 
relações sociais, culturais ou psicológicas 
dos alunos interfere positivamente em seu 
aprendizado em Matemática (D’AMBROSIO, 
2005; SKOVSMOSE, 2001).

O aprendizado em Matemática terá 
significado para o aluno se o professor con-
duzi-lo a partir de uma perspectiva mínima 
de Educação Matemática, considerando o 
que foi exposto por Fiorentini e Lorezanto 
(2006). Porém, apenas esta condição não é 
suficiente. É necessário que o aluno possua 
uma série de pré-requisitos sociais, cultu-
rais e matemáticos (D’AMBROSIO, 2005; 
SKOVSMOSE, 2001). Tais pré-requisitos se 
constituem, nesse contexto, no capital cul-
tural desses alunos, que influenciará em seu 
sucesso no aprendizado de um determinado 
conteúdo matemático.

Em uma perspectiva mais específica, 
podemos tomar como exemplo o aprendizado 
em Matemática Financeira no 6º Ano (5ª sé-
rie) do ensino fundamental. O entendimento 
do contexto das relações comerciais exige do 
aluno certa vivência para que desenvolva o 
aprendizado necessário. Por exemplo, para 
que um aluno entenda o que significa o lucro 
em uma operação comercial, é necessário 
que ele tenha noções básicas sobre as ope-

rações fundamentais da matemática, bem 
como as noções de “maior” e “menor” bem 
estabelecidas. Nesse sentido, um aluno que 
já passou por várias experiências de compra 
e venda terá ideia sobre a existência de va-
lores diferentes para mercadorias diferentes. 
Com isso, suas experiências, sem dúvida, 
contribuirão significativamente para seu 
aprendizado nesse conteúdo.

Trazendo a discussão para dentro da 
sala de aula, o capital acumulado pelo aluno 
durante as séries escolares anteriores tam-
bém será importante. No caso em discussão, 
da Matemática Financeira, é necessário que 
o aluno tenha se apropriado com solidez do 
conceito de frações, porcentagens e números 
decimais.

Outro ponto importante que merece 
destaque nesse contexto de discussão é a 
existência de duas naturezas da EM: a práti-
ca e a científica. Se relacionarmos a natureza 
prática da EM com o que Bourdieu propõe 
em sua Pedagogia Racional, será necessário 
para o professor identificar as diferenças 
existentes na escola entre seus alunos e 
tentar minimizá-las em sua ação de ensino. 
A EM, em sua natureza, propõe que o pro-
fessor coloque o aluno em uma situação de 
criatividade e atitude, que não permita que 
aqueles que possuem maior capital cultural 
se destaquem naturalmente em detrimento 
daqueles que não o possuem.

A prática do Educador Matemático em 
sala de aula envolve os alunos em situações 
que os fazem pensar e agir juntamente com 
seus pares (colegas de classe) com um de-
terminado objetivo proposto pelo professor. 
Isso faz com que as relações sociais se forta-
leçam dentro da sala de aula e, consequen-
temente, fora dela. A neutralização mínima 
das diferenças sociais e culturais existentes 
na sala de aula contribui, segundo Bourdieu, 
para construir o que considera como Pedago-
gia Racional.

No que tange ao caráter científico da 
EM, o Educador Matemático necessita de 
entendimentos sobre alguns campos teóricos 
(tendências) já estabelecidos, por exemplo: 
Modelagem Matemática, Etnomatemática, 
Didática da Matemática, Resolução de 
Problemas, Informática Educativa, História 
da Matemática, entre outras. Sendo assim, 
portanto, provavelmente este educador terá 
subsídios para articular os saberes matemá-
ticos já institucionalizados com alguns meios 
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que podem contribuir para uma melhor 
aprendizagem, tanto para aqueles alunos 
que aparentemente possuem um maior 
capital cultural, quanto para os que neces-
sitam de grandes esforços para internalizar 
determinado conceito matemático. Pois, “o 
educador matemático é aquele que concebe 
a Matemática como um meio: ele educa 
através da Matemática (...)” (LORENZATO; 
FIORENTINI, 2011).

Como foi mostrado no início, a EM é 
uma área que se preocupa com o processo 
de ensino e aprendizagem da matemática, e 
Bourdieu, com o conceito de capital cultural, 
afirma que o mesmo influencia na internali-
zação dos saberes escolares institucionaliza-
dos pregados pela escola, ou seja, percebe-se 
que o capital cultural adquirido pelos alunos, 
durante sua trajetória pessoal, pode ser um 
fator determinante quando os mesmos alu-
nos estão diante de uma aprendizagem de 
determinado conceito matemático.

Para finalizar estas possíveis possibili-
dades de articulações, trazemos novamente 
os questionamentos tecidos ao decorrer do 
trabalho, a saber: (1) Quais seriam as possí-
veis contribuições de Pierre Bourdieu para a 
Educação Matemática? (2) Existiriam algu-
mas justificativas, a partir da filosofia e so-
ciologia deste autor para responder questões 
referentes ao processo de ensino e aprendi-
zagem da matemática? (3) Particularmente 
nos referindo ao conceito de capital cultural, 
será que este conceito pode ser entendido via 
EM? (4) Existem algumas particularidades 
nas ideias de Bourdieu em relação à Educação 
Matemática? (5) Até que ponto um educador 
matemático pode entender o conceito, por 
exemplo, de capital cultural tendo em vista 
as dificuldades encontradas no processo de 
ensino e aprendizagem da matemática? 

Como possíveis indícios de respostas a 
estes questionamentos, e diante do que foi 
colocado e discutido ao longo deste texto, 
concluímos em suma, que [(1), (2), (3), 
(4), (5)] as contribuições de Bourdieu para 
a EM são relevantes, principalmente no que 
diz respeito ao conceito de capital cultural, 
uma vez que um educador matemático ne-
cessita, em sua prática pedagógica, tentar 
agir de maneira a minimizar as diferenças de 
capital cultural existentes entre seus alunos. 
[(1), (2)] Promover uma aprendizagem que 
dê significado para o aluno é o maior objetivo 
do educador matemático e, uma vez atingido, 

a chance de as diferenças serem minimizadas 
são maiores.

Além disso, [(1), (2), (5)] as ideias de 
Bourdieu se aproximam ainda mais da EM, 
uma vez que possuem como ponto central o 
processo de ensino e aprendizagem, assim 
como a EM, que busca a Educação, no senti-
do de formação social, do aluno, utilizando a 
Matemática como ferramenta para atingi-la. 
Nesse sentido, as ideias de Bourdieu se tor-
nam um vasto campo de estudos ligados à 
EM.

Compreendemos por [(1), (2), (3), 
(4), (5)], [(1), (2)] e [(1), (2), (5)], que os 
questionamentos levantados foram respon-
didos.

Considerações
Com efeito, as ideias conceituais 

Bourdieunianas, principalmente no que diz 
respeito ao capital cultural e a pedagogia ra-
cional, são, portanto, fatores preponderantes 
a serem entendidos pela EM e que possuem 
consideravelmente relevância para se enten-
der as desigualdades e discrepâncias quando 
se trata do aprender matemático ao longo da 
vida escolar do alunado.  

Para finalizar este trabalho, gostaríamos 
de destacar que é de extrema importância 
que o educador matemático tente aplicar ou 
promover uma pedagogia racional, sempre 
com o objetivo de ratificar as desigualdades 
culturais e sociais entre os alunos.

Notas
1 Este artigo é fruto de várias discussões/debates 
ocorrido durante a disciplina de Bases epistemológicas da 
ciência. Nesta disciplina discutimos as origens de nossas 
“heranças epistemológicas” buscando um entendimento de 
como ocorreram/transitaram os pensamentos filosóficos ao 
longo dos séculos. Entretanto, procuramos fazer um traba-
lho paralelo, isto é, estudando filósofos como Bertrani Russel 
Tomas Khun, René Descartes, Karl Popper, Friedrich Nietzs-
che, Edgar Morin, Pierre Bourdieu, entre outros, procuramos 
nos aprofundar neste último filósofo e sociólogo articulando 
alguns dos seus conceitos fundamentais com a Educação Ma-
temática.
2 e 4  Mestrandos em Educação Matemática do Programa 
de Pós- Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas 
(PPGECM) do Instituto de Educação Matemática e Científi-
ca (IEMC). Bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES).
3 Doutorando em Educação Matemática, do Progra-
ma de Pós- Graduação em Educação em Ciências e Matemáti-
cas (PPGECM) do Instituto de Educação Matemática e Cientí-
fica (IEMC), professor Assistente da Universidade Federal do 
Acre e bolsista do CNPq.
5  Professora da Universidade Federal do Acre 
(UFAC), lotada no Centro de Educação, Letras e Artes. Pós-
Doutora em Ensino de Ciências.
6 Professor do Programa de Pós- Graduação em Edu-
cação em Ciências e Matemáticas (PPGECM) do Instituto de 
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Educação Matemática e Científica (IEMC)
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Técnicas de ensaio coral – o caso do Madrigal do SESC/AC

Daniel do Nascimento Albuquerque
Escola Acreana de Música
Marcelo Alves Brum
Universidade Federal do Acre

Introdução
O canto coral é uma atividade bastante 

difundida em nosso país e que abrange coros 
de igrejas, clubes, empresas, escolas, facul-
dades, coros independentes, etc. Segundo 
Figueiredo (1989), essa atividade coral existe 
há muitos séculos na cultura dos povos, onde 
por algum tempo esteve ligada a processos 
sociais e religiosos com o intuito de aproxi-
mar os fiéis da doutrina cristã. Naquela oca-
sião era praticada por pessoas vocalmente 
treinadas e especialmente preparadas para 
cantarem em conjunto. Com o passar dos 
tempos, o que era antes cenário para profis-
sionais, passou a ser também vivenciado por 
amadores, com desejo de socializarem-se, 
compartilharem valores individuais e uma 
formação musical através desta atividade. 
Observa-se que coro é um grupo que possui 
um sentido único, cantar; de comunicar-se 
através dos sons, de transmitir uma men-
sagem àqueles que apreciam o canto. Para 
Fucci Amato e Amato Neto (2007) o coro

“constitui-se em significativa fer-
ramenta para o estabelecimento 
de uma densa rede de configura-
ções sócio-culturais, a partir da 
valorização da participação in-
dividual, no processo de constru-
ção de idéias e objetivos comuns, 
culminando com a concretização 
das atividades grupais”. (AMATO 
NETO; FUCCI AMATO, 2007, p. 
90)

 
Independentemente de seu objetivo, um 

coro geralmente depende da figura de um re-
gente, que é a figura que organiza o trabalho 
do grupo – ao menos o diretamente ligado à 
prática musical. De todas as atividades per-
tinentes a um coro, das administrativas às 
apresentações –, a mais complexa e, ao mes-
mo tempo, indispensável, são justamente os 
ensaios, que se configuram, principalmente, 
como um espaço de aprendizagem e prática 
musical. Figueiredo vê o ensaio como uma

“(...) oportunidade para um pro-
cesso permanente de musicaliza-

ção. O regente não pode desprezar 
qualquer oportunidade de trans-
formar algum aspecto da obra 
que está preparando num exer-
cício para o desenvolvimento da 
musicalidade de seu cantor, seja 
no aspecto rítmico ou das alturas, 
melódica ou harmonicamente”. 
(FIGUEIREDO, 2006, p. 18).

e conclui que: 
“É preciso ter em mente que tudo o 
que se trabalha numa obra se reflete 
em todas as obras do repertorio 
do coro. O cantor vai adquirindo 
a capacidade de analogia e, com 
isso, muitos problemas vão sendo 
resolvidos pro eles próprios, já 
sem a necessidade de intervenção 
do regente”. (FIGUEIREDO, 2006, 
p. 18)

A figura do regente frente ao um grupo 
não é simbólica e muito menos “robótica”. 
Sua função de líder é de transformar seus 
recursos humanos em indivíduos capazes 
de lidar com as mais diversas situações da 
vida musical, e para isto é necessário que, 
nos ensaios, ele desenvolva momentos de 
aprendizado musical, conhecimento do 
contexto histórico dos repertórios, solfejo, e 
leitura rítmica. Assim, a presença de tais fa-
tores na prática gerencial, constitui um fator 
importante para minimizar a monotonia nos 
encontros do grupo (FUCCI AMATO, 2008). 
Estes elementos são imprescindíveis para o 
desenvolvimento individual e grupal, pois 
com o tempo tornam-se ferramentas indis-
pensáveis à produção do trabalho artístico. 
Ainda segundo Figueiredo,

“O ensaio é um ritual que passa 
sempre por varias etapas, algu-
mas presentes em todos os coros 
e outras diferentes. Pode haver o 
momento do vocalize, do trabalho 
corporal, do aprendizado de uma 
peça nova, do “ensaio” de uma 
obra já conhecida, do intervalo 
para lanche ou confraternização, 
dos ‘avisos paroquiais’, etc.”. (FI-
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GUEIREDO, 2006, p. 15).

Figueiredo mostra que, assim, as técni-
cas de ensaio são as mais variadas possíveis. 
Elas não se constituem como regra – onde 
temos início, meio e fim – mas num con-
junto de ações que está sujeito a inúmeras 
variáveis (como disposição física, mental, 
psicológica dos coristas e regentes, condi-
ções ambiente, etc.), o que, de certa forma, 
ditará o andamento do ensaio, bem como as 
circunstâncias boas ou ruins no encontro do 
grupo. Oscar Zander define o regente não só 
como

“(...) uma pessoa que rege um gru-
po, mas principalmente alguém 
que deverá dar ou completar a for-
mação musical de seus cantores, e 
com estes moldar a música”. (ZAN-
DER, 2008 p. 147) 

Neste mesmo sentido, Figueiredo abor-
da a figura do regente da seguinte forma:

“A liderança e o carisma são ne-
cessários a um regente, mas não a 
ponto de excluir o conhecimento de 
procedimentos didático-pedagó-
gicos. A ausência de tais conheci-
mentos tem gerado uma situação 
que, de maneira geral, caracteri-
za a prática coral no Brasil: são 
poucos os grupos que chegam a 
resultados musicais satisfatórios; 
a ausência de qualidade é justifi-
cada por fatores externos como a 
falta de bons cantores, condições 
precárias e a falta de partituras”. 
(FIGUEIREDO, 1989, pg. 73)

As formas técnicas de condução do 
ensaio começam no estudo individual que 
o regente faz da obra a ser cantada, pois a 
formatação dos ensaios necessários à apren-
dizagem daquela música pelo grupo se dá 
neste momento de estudo. E é preciso ter em 
mente que muitas vezes o ensaio não produ-
zirá aquilo que o diretor do grupo espera de 
seus cantores; o regente deve sempre consi-
derar a realidade dos seus coristas antes de 
idealizar os procedimentos metodológicos do 
ensaio, principalmente em grupos amadores, 
onde pessoas cantam por lazer. Segundo 
Fucci Amato (2007), o trabalho técnico-
musical pode ser extremamente estressante 
e traumática para o grupo quando se visa um 
bom nível performático dos seus coristas. 
Neste sentido, não se pode esperar grandes 

resultados – principalmente em curto prazo 
– de uma equipe formada por indivíduos que 
não se desenvolveram musicalmente, isto no 
sentido técnico-artístico, pois é um processo 
adquirido que requer algum tempo na prati-
ca coral.

Figueiredo esclarece que: 
“Os critérios de trabalho do regen-
te coral são extremamente pes-
soais e dependem de conhecimento 
e da percepção de questões de or-
dem musical, estética, psicológi-
ca e intelectual”. (FIGUEIREDO, 
1989, p. 72).

Naturalmente, quando um grupo já 
possui um caráter musical aguçado, indiví-
duos que já leem, solfejam bem, tem ritmo, 
o trabalho do regente será dos menores 
possíveis, pois saberá conduzir de maneira 
objetiva os ensaios, ajustando a sonoridade e 
interpretação do grupo, bem como trabalhar 
com repertório a gosto. Por outro lado, esta 
realidade poderá não ser tão bem apreciada 
em grupos aficionados por canto coral, in-
divíduos que encontram no canto somente 
uma diversão. De acordo com Zander, o 
líder (regente) deverá reconhecer o grau de 
dificuldade que a partitura e/ou repertório 
oferece aos coristas, pois seria uma vaidade 
tentar trabalhar algo fora da realidade do 
grupo. Seria algo frustrante ao coro tentar 
cantar algo além das suas possibilidades 
vocais e musicais, e ainda mais inaceitáveis 
por parte do regente a sua insistência diante 
de tal situação.

Figueiredo explicita que uma das preo-
cupações iniciais do regente deve ser a leitura 
da obra: a assimilação de ritmos ou melodias 
erradas por alguns coristas poderia conduzir 
a um ensaio problemático. E a resolução de 
problemas de leitura exige muito mais tempo 
de ensaio.  Assim, vemos que é fundamental 
que o regente faça uma avaliação do grupo 
para saber qual sua realidade diante do re-
pertorio proposto.

Zander considera que todo trabalho 
coral, principalmente os ensaios, devem 
ser bem planejado a fim de evitar compli-
cações, e exemplifica que desde ao trabalho 
de relaxamento corporal (considerando as 
diversas atividades dos coristas), passando 
pela educação vocal do grupo, explanações 
sobre a fisiologia do aparelho vocal, vocalizes 
e até o próprio estudo do repertório devem 
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ser previamente programados. Quanto às 
ferramentas para a produção musical, consi-
dera que a leitura e a prática do solfejo são 
indispensáveis, e devem ser estimulada mes-
mo naqueles que já possuam larga vivência 
musical. Isto é pertinente, principalmente, a 
grupos amadores, pois na falta da leitura e 
do solfejo o regente terá tocar todas as notas 
para que os cantores decorem. Este é um 
problema a ser resolvido pelo regente dentro 
da própria perspectiva do ensaio, onde terá 
que estabelecer um determinado momento 
para a educação musical dos coristas. Es-
pecificamente sobre os coristas, Zander se 
posiciona:

“Muitos não vêm ao coro para es-
tudar, mas para cantar. O traba-
lho do coro já é um estudo em si. 
Todos precisam sentir que arte não 
e só diversão, mas principalmente 
dedicação e trabalho. O importan-
te é a satisfação de ter realizado 
um bom trabalho. Esta satisfação 
fica e continua; a diversão faz par-
te, mas termina deixando um va-
zio”. (ZANDER, 2008, pg. 159).

O regente, neste sentido, é um educador 
por excelência, único e suficientemente ca-
paz de oferecer gradualmente estímulos aos 
seus coristas, independentemente do grau 
de formação do coro, contribuindo assim, 
mais efetivamente para aquisição de conhe-
cimentos musicais, refletindo diretamente 
resultado de seu trabalho perante o grupo. 
Entretanto, atente-se que ter produzido algo 
musical não é certeza de ter contribuído para 
o saber musical do grupo. De acordo Zander,

“Saber música não é mérito, mas 
necessidade. É muito mais difícil 
trabalhar com analfabetos musi-
cais, apesar de toda espontanei-
dade e musicalidade que possam 
demonstrar. Quando este grupo se 
propõe a enfrentar obras reais, de 
maior profundidade da literatura 
e peso artístico, o trabalho torna-
se um martírio tanto para o regen-
te como para os cantores”. (ZAN-
DER, 2008, p. 159)

Entendemos que o regente deve fazer 
uso da linguagem musical técnica durante 
os ensaios, com o objetivo de que os coristas 
adquiram familiaridades com a nomenclatu-
ra musical pertinente. Segundo Figueiredo, 
esse é um processo lento, mas que traz exce-

lentes resultados. O regente também deve ser 
perspicaz para reconhecer as transformações 
e os avanços do grupo, ou seja, precisa estar 
atento à evolução (ou estagnação) dos seus 
cantores. O ensaio é um momento de trans-
formação (tanto do coro como do regente), é 
um processo onde todos estão em constante 
aprendizado, enriquecendo-se mutuamente. 
(FIGUEIREDO, 2006, p. 16)

 Numa retrospectiva dos posiciona-
mentos de Oscar Zander e Carlos Alberto 
Figueiredo abordados até aqui, reiteramos 
a necessidade de que o ensaio coral seja um 
real ambiente de musicalização, e que o líder 
– diretor do grupo – seja um agente trans-
formador, um educador por excelências. 
Sobre as técnicas de ensaio coral, por mais 
diversas que possam ser, há sempre que se 
ter em mente o estudo individual, prévio, do 
repertório por parte do diretor do grupo, bem 
como o preparo minucioso de cada ensaio. 

O Madrigal do SESC/AC
O grupo Madrigal do SESC da cidade 

de Rio Branco, Acre, é um conjunto coral 
atuante no cenário musical rio-branquense 
há oito anos, formado por 11 pessoas e 
dirigido pela professora Francesca de Lima 
Oliveira. Atualmente, ao lado da Orquestra 
Filarmônica Musicalizar, constitui-se em 
um dos maiores responsáveis pela produção 
(leia-se interpretação e performance) de 
música coral de concerto. Seus coristas são, 
em sua maioria, aficionados por música que 
têm/tiveram sua iniciação musical no pró-
prio grupo, o que não os impede de estudar 
e apresentar obras complexas e representati-
vas do repertório de concerto como a Missa 
da Coroação e o Réquiem, de W. A. Mozart 
e o Magnificat de A. Vivaldi. Interessante 
notarmos que no Estado do Acre não há uma 
federação de coros nem uma organização 
equivalente que fomente a prática coral, re-
presente os interesses de produção artística 
coral e promova a capacitação de coristas 
e regentes. Dessa forma, nos surpreende 
encontrar este grupo amador que aborda 
repertório de concerto, e nos intrigam os 
caminhos que percorre durante o estudo e 
até a apresentação pública deste repertório.

Em entrevistas realizadas para uma 
pesquisa sobre técnicas de ensino e aprendi-
zagem de repertório coral conversamos com 
a diretora e com os coristas desse grupo, pro-
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curando entender, principalmente, quais os 
artifícios que lançavam mão para sua prática 
musical. Naquela ocasião, uma declaração 
de Francesca Oliveira nos chamou muito a 
atenção. Segundo suas palavras, a principal 
ferramenta que ela utiliza para seu trabalho 
com o coro é a motivação; de nada adiantam 
outros processos de ensino/aprendizagem se 
o grupo não se sentir motivado a produzir.

Já em nossas entrevistas com os can-
tores, quando instigados a respeito de o que 
lhes motivava a participar do coro, 92% deles 
se referiram ao repertório do Madrigal, aos 
programas de concerto complexos, desa-
fiadores e de difícil execução. Interessante 
observarmos que durante as entrevistas 
notamos que esses comentários sobre a 
dificuldade do repertório geralmente vêm 
acompanhados de expressões que denotam 
desafio pessoal, ousadia ou determinação, 
o que reforça a motivação advinda do tipo 
de repertório. Outro ponto que se mostrou 
crucial nessas entrevistas foram as relações 
pessoais: 75% dos coristas entrevistados con-
sideram seus vínculos pessoais como um dos 
motivadores à sua participação no grupo.

A motivação como ferramenta de 
trabalho

Na sociedade atual a motivação tem 
sido um elemento extremamente importante 
para o cumprimento de objetivos individuais 
e coletivos; ainda, tem servido de estímulo 
para o atendimento das expectativas e neces-
sidades dessas pessoas ou grupos de pessoas, 
com vistas a bons resultados em quaisquer 
trabalhos que se proponham a fazer, em 
diferentes ambientes, situações, perspectivas 
e ansiedades. A motivação está presente em 
todos os setores sociais: empresas, lares, 
igrejas, comércios, coros, etc., e é um com-
portamento que pressupõe o conhecimento 
das necessidades humanas e posteriormente 
a sua satisfação. É resultado de diversos fa-
tores (intrínsecos ou extrínsecos), e pode ser 
definida com uma ferramenta indispensável 
para qualquer liderança disposta a manter 
um estado de equilíbrio e harmonia com os 
seus recursos humanos para a prática de 
determinada ação ou trabalho de um grupo. 
Maximiano assim descreve o sentido de mo-
tivação:

“A palavra motivação (deriva do 
latim motivus, movere, que signi-
fica mover) indica o processo pelo 

qual um conjunto de razões ou mo-
tivos explica, induz, incentivam 
estimula ou provoca algum tipo d 
ação ou comportamento humano”. 
(MAXIMIANO, 2000, p. 347).

Constata-se, portanto, a importância 
de se conhecer quais fatores contribuem 
para que um indivíduo seja motivado, já 
que o comportamento humano é reflexo do 
aspecto motivacional no qual ele se encontra. 
Corroborando para o entendimento do as-
pecto motivacional, Chiavenato explica que 
“a motivação se refere ao comportamento 
que é causado por necessidades dentro do 
individuo e que é dirigido em direção aos 
objetivos que podem satisfazer essas neces-
sidades” (CHIAVENATO, 2001, p.152). Na 
mesma perspectiva, Maximiano expõe que a 
motivação para o trabalho é direcionada por 
certos motivos que impulsionam uma pessoa 
a cumprir uma determinada ação, isto é, são 
motivos internos (pessoa) e motivos externos 
(situação/ambiente), onde estes dos grupos 
irão agir diretamente no desempenho profis-
sional.

Retomando Chiavenato, entendemos 
que à medida que o homem evolui, passa 
por três níveis ou estágios de motivação: 
fisiológicas, psicológicas e de autoestima. 
As necessidades fisiológicas são aquelas 
básicas de cada ser humano, como atividade 
física, sono, descanso, abrigo, proteção, etc. 
A psicológica são adquiridas com o passar 
dos anos, das relações pessoais e das expe-
riências cotidianas, troca de afetos, que se 
desenvolve e sofistica aos poucos. A autoes-
tima, finalmente, configura-se complexa, ou 
seja, é o sentido mais elevado do individuo, 
fase onde ele buscará maiores satisfações e 
estabelecerá metas para a realização do seu 
próprio potencial. No âmbito dos grupos co-
rais a autoestima é um requisito fundamental 
para o desenvolvimento e crescimento de um 
coro. Fucci Amato conclui que

“a motivação no canto coral se 
configura como um processo que 
somente pode atingir sua eficácia 
a partir de um processo de lide-
rança do regente (diretor), que, fa-
zendo uso de habilidades de gestão 
de pessoas, há que desenvolver um 
ambiente humano propício à (re)
criação artística coletiva”. (AMA-
TO, 2009, p. 95)
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Por outro lado, a desmotivação pode ser 
o elemento crucial para decadência de um 
grupo. Figueiredo ressalta que

“A ascensão de um grupo coral 
pode ser vista como o resultado de 
uma motivação inicial que é na-
tural em um grupo novo. O entu-
siasmo registrado nos primeiros 
ensaios tende a diminuir porque, 
terminada a novidade, as pessoas 
passam a incorporar esta ativida-
de como parte de sua rotina”. (FI-
GUEIREDO, 1989, p. 74)

Também, neste mesmo prisma Figuei-
redo (1989) constata que:

“A repetição de tarefas, o treina-
mento exaustivo em determinadas 
passagens, a expectativa como 
relação ao produto final, trans-
formam os coristas num mero 
de repetidor que atua segundo a 
vontade do regente, tornando-o 
completamente dependente de sua 
ação”. (FIGUEIREDO, 1989, p. 74)

Dessa forma, entendemos que o regente 
deve proporcionar aos coristas um ambiente 
que os distancie de sua realidade de compro-
missos e afazeres que os sobrecarregam co-
tidianamente. Segundo Zander, é pertinente 
que o líder crie um ambiente descontraído 
(embora sem perder a seriedade do traba-
lho), e que sempre desperte o entusiasmo e o 
interesse dos coristas em fazer parte daquele 
grupo. Dessa forma, ainda que passem por 
ensaios de intermináveis repetições, os 
encontros não se tornarão monótonos e 
nem frustrantes, mas sim, um local repleto 
de renovação, com um aspecto gradativo de 
aperfeiçoamento e de constante maturidade.
Além desta preocupação com o grupo, per-
cebemos importante a atenção aos coristas 
individualmente. Para Rocha

“(...) cabe ao regente recompensar 
efetivamente o músico, de alguma 
forma, com sinal deste reconheci-
mento. Isso poderá ser feito com 
um gesto, uma palavra elogiosa, 
em que particular ou em público, 
um prêmio simbólico ou mesmo 
financeiro, ou qualquer outra for-
ma de distinção”. (ROCHA, 2004, 
p. 28).

Continua o texto concluindo que esta 
ação geraria estímulo nos companheiros 

de grupo, o que melhoraria o ambiente do 
trabalho, a qualidade e o volume da produ-
ção. Sendo assim, é oportuno ressaltar que 
o regente, com suas estratégias de trabalho, 
como um líder, têm um papel importantíssi-
mo para alavancar de um grupo coral.

Ainda sobre o papel do regente e da mo-
tivação dos coristas, encontramos Mathias se 
posicionando da seguinte maneira:

“A mudança no comportamento 
grupo dependerá, em grande par-
te, da liderança do regente, que 
poderá programar atividades que 
despertem estímulos para cresci-
mento técnicos-artistico-cultural 
e social do seu grupo através de 
desafios, incentivos, mudanças de 
local de ensaios (saindo da roti-
na) e despertando maior interesse” 
(MATHIAS, 1986, p. 26)

Maxwell corrobora o pensamento 
anterior definindo que “os melhores líderes 
são aqueles que conscientemente promovem 
o desenvolvimento de suas equipes” (MA-
XWELL, 2008, 92). Segundo Fucci Amato, 
tal processo somente pode ser alcançado pela 
união de vários fatores que atuam em torno 
de objetivos iguais, tanto da parte do regente 
com sua autoridade e gestão dos coristas, 
quanto do trabalho participativo, promo-
vendo uma motivação coletiva, construindo, 
assim, um cenário musical propício ao 
aprendizado coletivo. O regente como líder 
motivador do seu grupo deve sempre ter em 
mente estratégias e objetivos claros a serem 
alcançados pelo grupo. O regente precisa 
ter uma boa capacidade de planejamento e, 
segundo Rocha, a ele cabe

“(...) estabelecer metas e criar as 
estratégias e táticas eficazes que 
lhe possibilitem ir vencendo as eta-
pas necessárias para a consecução 
dos objetivos”. (ROCHA, 2004, p. 
28)

Na concepção de Figueiredo o regente 
precisa ter uma mente criativa que poten-
cialize seus coristas, procurando desenvol-
ve-los musicalmente, em detrimento a ter 
uma mente extrativista, que, simplesmente, 
explora seus cantores. Este conceito extrati-
vista é um problema que pode desarticular a 
trajetória de um coro, onde as pessoas não 
se mantêm, ou ate mesmo grandes cantores 
não querem participar devido à ausência 
de clareza e/ou inflexibilidade do líder, que 
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muitas vezes é ator e coadjuvante do grupo, 
deixando à deriva os personagens principais 
da prática coral.

Chiavenato esclarece que “a liderança 
depende da conjugação de características 
pessoais do líder, dos subordinados e da 
situação que os envolvem”.  Dessa forma, o 
líder é a pessoa capaz de nortear, ajustar e 
resolver as situações motivacionais dos co-
ristas, reconhecendo os pontos fortes e fracos 
do seu grupo, e possibilitando o crescimento 
e amadurecimento coletivo. Cabe notar que 
a gestão dos recursos humanos (coristas) 
consiste em estratégias e tomadas de de-
cisões que poderá despertar o grupo para 
o desenvolvimento musical, corroborando 
diretamente para a eficácia do trabalho em 
equipe. Neste sentido, Zander enfatiza que:

“O regente de coros, como músi-
co, é responsável pela vida coral 
e pelo ambiente humano. Quando 
melhor souber formar e conservar 
seu grupo, tanto mais prazer seus 
componentes terão. E o prazer 
será tanto maior, se a formação 
não se limitar somente a música, 
mas estender-se à formação sob o 
ponto de vista humano, de grupo e, 
naturalmente também, de cultura 
geral”. (ZANDER, 2008, p. 247). 

O regente precisa ter uma visão 
empreendedora dos seus coristas. Como 
músico, não deve encarar as pessoas do 
seu grupo como objetos que só lhe servem 
para satisfazer interesses próprios. Neste 
sentido, a título de exemplo, Chiavenato 
explícita que a maneira que o líder ordena 
seus subordinados pode ser compreendida 
em três estilos de liderança: autoritária, li-
beral e democrática. A liderança autoritária, 
o líder centralizar o seu poder e impõe suas 
decisões, criando uma crise de identidade, 
onde os membros demonstrariam pouca 
iniciativa, espontaneidade e oscilações no 
ciclo de amizade. A liderança liberal, como o 
próprio nome sugere, o grupo fica totalmente 
à vontade, verificando um individualismo e, 
em certas ocasiões, desrespeito ao líder. Já 
sobre a liderança democrática, entende-se 
que para que o grupo prospere, responsabi-
lidade e comprometimento devem partir de 
todos, construindo, assim, uma atmosfera 
de auto-realização e satisfação no trabalho 
coletivo. Neste prisma, percebe-se que uma 
gestão democrática possibilita uma efetiva 

relação interpessoal entre todos do grupo, 
contribuindo para o desempenho coletivo, 
e, consequentemente, para o aumento da 
motivação dos coristas.

Segundo Maximiano,
“A liderança consiste em lideres 
que induzem seguidores a realizar 
certos objetivos que representam 
valores e as motivações – desejos 
e necessidades, aspirações e expec-
tativas – tanto dos lideres quanto 
dos seguidores. A genialidade da 
liderança está na forma como os 
lideres enxergam e trabalham os 
valores e motivações tanto seus 
quanto de seus seguidores”. (MA-
XIMIANO, 2000, p. 388)

A partir dessas considerações concorda-
mos com Amato quanto ao posicionamento 
de que o trabalho de gestão de pessoas 
presente em todas as vertentes do canto 
coral como um processo de motivação é 
intrínseco e necessário ao trabalho artístico. 
Não basta ser um bom cantor ou um bom 
regente, é preciso manter estes dois pontos 
em constante equilíbrio, tornar o grupo di-
nâmico, atendendo as expectativas de todos 
para a competência do trabalho artístico. O 
regente deve ser inovador e não autoritário, 
pois enquanto o regente autoritário busca 
satisfazer seus próprios interesses, com 
suas ideias, diminuindo a interferência dos 
coristas no processo de produção artístico, 
o regente inovador busca a hegemonia do 
grupo como um facilitador, recebendo as 
ideias, valorizando a participação de todos, 
e proporcionando uma liderança que, na 
concepção de Maximiano, é chamada de 
visão bidimensional, que pode apresentar 
ênfase nas tarefas (produtos) ou nas pessoas 
(recursos humanos). 

Considerações finais
Pelo exposto, entendemos que a mo-

tivação dos coristas é fundamental para o 
processo de ensino/aprendizagem no canto 
coral, e o engajamento do regente para cria-
ção de um cenário musical no grupo, por sua 
vez, é fundamental para este processo mo-
tivacional do grupo. O regente configura-se 
como uma ferramenta chave para instrução e 
capacitação dos recursos humanos (coristas), 
tanto teórico, histórico e social, possibilitan-
do assim, um novo olhar artístico e critico da 
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performance do canto coral.
Outros fatores importantes vêm a ser o 

estabelecimento de metas, o reconhecimento 
do trabalho, a participação mútua, conjugada 
a objetivos comuns, fatores que se configu-
ram como elementos imprescindíveis para a 
produção artística de um coro. Cabe salientar 
que a liderança tem um papel fundamental 
para o êxito do trabalho artístico e de matu-
ridade do grupo, pois tal processo somente 
pode ser alcançado se o regente conjugar sua 
autoridade há uma gestão participativa junto 
aos liderados, onde a chave do trabalho, a 
motivação, e resultado das diferentes com-
petências exercidas pelo líder-regente, tendo 
em vista o coro como uma organização, e 
devido às relações interpessoais presente no 
grupo.

Interessante observarmos que o Madri-
gal do SESC/AC, ainda que intuitivamente, 
segue as discussões aqui elencadas: têm sua 
base de produção fundamentada na motiva-
ção pessoal e sua diretora assume a posição 
de gestora democrática, o que, como vimos, 
são indicadores do caminho da boa produção 
artística coral.
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Introdução
 O início da ocupação amazônica remete 

a meados do décimo segundo milênio antes 
de Cristo havendo, contudo, em face do 
conhecimento lacunar sobre esse período, 
uma série de hipóteses divergentes no que se 
refere às questões sobre densidade e padrões 
de ocupação (Souza, 2009). No decorrer 
da leitura serão apresentados os principais 
argumentos utilizados pelos defensores dos 
clássicos modelos explicativos a respeito 
da pré-história amazônica. Serão expostos 
também os posicionamentos divergentes em 
relação à existência de grandes sociedades 
no período em que os europeus, por meio das 
expedições exploratórias iniciadas a partir de 
1540, como a de Francisco Orellana, percor-
reu a região amazônica; não se encontrando 
a essas alturas a ocupação do território res-
trita apenas às áreas marginais aos rios, mas 
também a terra firme, havendo sido possível 
ali o desenvolvimento de variadas formas de 
organização política.

Em meados do século XIX e início 
do XX, os primeiros esforços em prol da 
reconstituição do cenário amazônico na 
pré-história começaram a ser empreendidos 
por estudiosos tais como F. Hartt, Bernardo 
Ramos, Ladislau Netto e Curt Nimuendajú, 
sendo, contudo, de acordo com Lima (2010), 
tecida uma visão integradora dos povos da 
floresta – até então designados por primitivos 
– e abordando-se numa perspectiva holística 
seus aspectos culturais, materiais, bem como 
o ambiente no qual estavam inseridos.

Olhares divergentes sobre a duração de 
ocupações, estruturas de organização social, 
em face das grandes extensões de terra preta 
antropogênica, e das altas densidades de ves-
tígios cerâmicos por vezes mui elaborados, 
(merecendo incluso a lisonjeira comparação 
de Frei Gaspar de Carvajal, cronista da ex-
pedição de Orellana, destas com as fabulosas 
cerâmicas vidradas de Málaga), geraram 
dois modelos explicativos sobre o passado 
amazônico.

As entranhas de duas Amazônias 
distintas

Os objetos são introduzidos no universo 
das significações através de textos, que por 
sua vez foram alimentados por uma ou mais 
matrizes.  E são através de olhares cons-
truídos sob os pilares de visões precedentes 
que “os pedaços do sensível” que estão e 
transcendem na materialidade (Glassie apud 
Pedrosa, 2009: 61) podem ser apreendidos e 
investidos de forma e voz. 

Deste modo, a pré-história amazônica 
é uma construção resultante de perspectivas 
diversas.  Cabe ressaltar que as rotulações 
acadêmicas recorrentes na literatura científi-
ca, e neste caso a arqueológica, não necessa-
riamente são produtos de uma análise crítica 
das relações entre produção e contexto visto 
que as teorias, não sendo atemporais, são 
fortemente influenciadas pelo status da dis-
ciplina no contexto na qual estão inseridas, 
como adverte Pedrosa (2008, p. 3).

O primeiro modelo a ser tratado, pro-
posto pela arqueóloga estadunidense Betty 
Meggers, resultou da digestão da leitura da 
tríade evolucionista composta por Franz 
Boas, Leslie White e Julian Steward (Pedro-
sa, 2008). Pelo que se pode constatar, tal 
modelo partiu primordialmente das seguin-
tes apreensões:

1. Os questionamentos boasianos a 
respeito das origens e da maneira 
que as leis universais que regeriam 
o desenvolvimento das sociedades 
humanas se afirmaram no meio das 
culturas.

2. A proposição organizacional de 
White sobre as subdivisões do siste-
ma cultural (tecnológico, sociológi-
co e ideológico) e a predominância 
do tecnológico sobre os demais. 
Para este autor, todo o sistema cul-
tural gira em torno da necessidade 
primária do homem de obtenção 
de energia, que se dá por meio do 
desenvolvimento de tecnologias que 
possam explorá-la de modo eficiente 
do meio no qual está circunscrito. 
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3. E por fim as ideias deterministas de 
Julian Steward, autor este de cujos 
escritos Meggers extraiu a principal 
essência de sua investigação. A teoria 
stewardiana possui dois objetivos: 
Descrever a variedade de cultura 
existentes no mundo e explicar seu 
desenvolvimento (Pedrosa, 2008, 
p. 26). E isso se dá através da con-
cepção de zonas culturais onde se 
buscaria reconhecer como se deram 
as mudanças culturais a partir das 
adaptações ambientais. Em Steward 
nasce a “Cultural-Ecology”, método 
que nortearia toda a pesquisa da 
arqueóloga.

Julgada a Amazônia por inferno verde, 
de acordo com esta proposição, surgiu em 
algum momento do Período Arcaico, nas ter-
ras baixas do continente, um padrão geral de 
adaptação humana à floresta tropical, cujos 
traços distintivos seriam o uso da rede de 
dormir, da navegação fluvial, da cerâmica e 
do cultivo da mandioca, ademais da ausência 
de elementos arquitetônicos e metalurgia 
(Neves apud Gomes, 2002), sendo estes 
povos, desde essa ótica, relegados a um nível 
cultural simplista. 

Este modelo foi denominado de Cultura 
de Floresta Tropical e propalava que as limi-
tações ambientais inviabilizaram a formação 
de sociedades complexas com hierarquização 
que remeteria aos cacicados. As hipóteses 
levantadas pelo determinismo ecológico 
fomentaram a concepção de uma tipologia 
que introduzia uma relação simbiótica entre 
estruturas sócioculturais e tipos de ambiente 
sendo este último a variável determinante 
do grau de desenvolvimento social. Deste 
modo, baseado em dados históricos e etno-
gráficos, Steward quadripartiu as populações 
sulameríndias entre zonas culturais pré-es-
tabelecidas, sendo a região correspondente 
à floresta amazônica classificada como Cul-
tura de Floresta Tropical, a faixa litorânea 
do mar do caribe Cultura Circum-caribe, e 
o altiplano andino, território sob influência 
Inca, como civilização andina. Poucas déca-
das mais tarde, nos anos 60, Elman Service 
anexou ao modelo stewardiano a hipótese 
de uma formatação tipológica de níveis de 
desenvolvimento sóciopolítico: bando, tribo, 
cacicado e estado.

Bando, tipo de organização circunscrita 
aos grupos de caçadores-coletores (como 

os que se cria do Centro-Oeste do Brasil), 
compreendia o estágio mais precário de or-
ganização social; a classificação de tribo por 
sua vez, propunha  um modus vivendi e uma 
estrutura social simplista aos ameríndios 
amazônicos e estagnada sob a rigidez da 
floresta tropical. Cacicado, cuja caracterís-
tica principal seria a centralização política 
e religiosa desencadeando a sofisticação da 
administração pública, a estratificação de 
classes e a fortificação da economia, combi-
nando a expansão da produção agrícola e a 
criação extensiva de animais. 

A partir dessas considerações, o sistema 
de cacicado foi rechaçado ante a observação 
da organização social, política e econômica 
das sociedades amazônicas, encaixando-se 
pois à estas o perfil de tribos de floresta 
tropical.

A presença dessas culturas no ambiente 
amazônico era explicada “como uma combi-
nação de processos adaptativos (evolucio-
nismo) com influências externas (difusio-
nismo)” (Heckenberger et al., 1998).  Teria 
havido uma leva migratória de populações 
sub-andinas que se deslocaram através do 
Andes Centrais e Setentrionais até atingir a 
zona do circum-caribe e por fim a amazônia. 
Partindo da ótica da teoria determinista, 
em virtude dos solos pobres que impossi-
bilitaram a expansão da agricultura, foram 
fadadas à categoria de tribos. 

E com o intuito de comprovar tal mo-
delo que Betty Meggers e seu esposo Clifford 
Evans, iniciaram, nos fins do anos 1940 na 
foz do Amazonas, pesquisas alicerçadas 
no determinismo ecológico e na difusão 
cultural. Os vestígios cerâmicos por eles 
encontrados em grande profusão eram rigo-
rosamente analisados de modo que, através 
da categorização por modelagem, decoração, 
antiplástico e queima da argila, se pudesse 
mapear a distribuição espacial e temporal da 
tecnologia cerâmica - elemento cultural dis-
tintivo, por toda a bacia amazônica. Foram 
estabelecidas então unidades classificatórias 
do material arqueológico recolhido por tra-
dições e fases¹. 

Através deste mapeamento, se objeti-
vava reconstruir as rotas de dispersão dos 
grupos ceramistas.

Entretanto os registros da cultura 
material na ilha de Marajó representaram 
uma anomalia face ao modelo proposto por 
Steward/Meggers. Os indícios de complexi-
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dade, como as cerâmicas muito elaboradas e 
aterros artificiais encontrados na ilha, a fim 
de entrarem em consonância com o modelo, 
foram associados à uma possível migração 
andina. Incapaz de manter o status quo de 
sua organização sóciopolítica em ambiente 
tão adverso, essa população entrou em 
decadência convertendo-se pois em tribo 
(Meggers, 1987). 

Nos últimos vinte anos, as hipóteses 
sobre o passado amazônico que antes vigo-
ravam sofreram grandes abalos, segundo 
Souza (2009, p.33), em face das pesquisas 
realizadas por Anna Curtennius Roosevelt, 
na ilha do Marajó e em outras áreas da calha 
amazônica. O resultado de suas investiga-
ções comprovaram a existência inequívoca 
da ocupação de populações com sofisticada 
cultura material e complexidade econômica 
já desde o Pleistoceno final ou Holoceno 
inicial.

Inicialmente considerado um local de 
parcos recursos para a sobrevivência de so-
ciedades com avançado grau de complexida-
de, a região amazônica passou pouco a pouco 
a delinear o perfil de um El Dorado numa 
perspectiva inversa, onde passa a figurar 
Anna Roosevelt, arqueóloga de cuja teoria 
Porro se vale em sua exposição. Roosevelt 
em sua formação sorveu de uma tríade inver-
sa a de Meggers: Robert Carneiro, Francisco 
Brochado e principalmente Donald Lathrap.

Inferno ou Paraíso?
O californiano Donald Lathrap, inspi-

rado por Kroeber e Sauer, marchou rumo 
aos trópicos, onde passou a dedicar-se aos 
debates a respeito da pré-história amazô-
nica. Após trinta anos de árduas pesquisas, 
publicou suas hipóteses sobre uma possível 
estruturação ocorrida na bacia amazônica 
em The Upper Amazon, de 1970.  Nesta obra, 
Lathrap propunha que o desenvolvimento 
autóctone de populações ceramistas na Ama-
zônia além de possível era natural. Além de 
expor um modelo alternativo para a distri-
buição da cerâmica² e das línguas de tronco 
tupi, que preconizava que as populações 
das áreas ribeirinhas na região da amazônia 
central – zona esta considerada por Lahtrap 
o pólo mais antigo de agricultura bem como 
de sedentarismo do continente – “escoaram” 
a língua e a tecnologia cerâmicas através do 
poderoso e abrangente sistema fluvial. Este 

modelo foi designado por “cardíaco”, em re-
ferência ao escoamento do sangue (cultura) 
através do bombear do coração (Amazônia 
Central) por um intricado sistema de vasos e 
artérias, que nesta metáfora corresponde aos 
rios.

A proposição lathrapiana foi poste-
riormente expandida através das teses de 
doutorado de seus dois orientandos, o brasi-
leiro José Brochado e o porto-riquenho José 
Oliver. Brochado (1984), refinou os compo-
nentes de expansão das culturas Guarani e 
Tupi pelo leste e sul do Brasil, ao passo que 
Oliver deu atenção à expansão Maipuran pela 
América Central. Há poucos anos, a questão 
da expansão Tupi e Guarani foi revisitada 
por um dos alunos de Brochado, Francisco 
Noelli, que reelaborou engenhosamente os 
modelos de Lathrap e Brochado, inclusive a 
“teoria de pinça”, representada por Brochado 
na figura de um grande jacaré cujo maxilar 
corresponde ao baixo Amazonas e a mandí-
bula, o rio Madeira, numa alusão a expansão 
de populações tupi, especificamente as falan-
tes do tupinambá, que teriam colonizado a 
costa brasileira rumo ao sul, partindo da foz 
do Amazonas (FAUSTO, 2005). 

Meggers (1987) avança nas questões 
que se referem às funções ecológicas. A 
autora inicia sua hipótese dicotomizando os 
ecossistemas da Amazônia em Terra Firme 
(terras altas, compostas por 98% das terras 
amazônicas) e Terra de Várzea (terras bai-
xas, compostas por 2% das terras amazôni-
cas) e fazendo inferências sociológicas. Esse 
exame foi realizado por meio do estudo das 
etnias indígenas da região através de traba-
lho de campo e uma bibliografia etnográfica/
etnohistórica, selecionando a autora, alguns 
grupos das referidas áreas de pesquisa com 
vistas a estudo de caso e apontamentos 
sobre a cosmologia dos nativos. Das terras 
altas, os grupos selecionados foram: Kayapó; 
Kamayurá; Sirionó; Jívaro e Waiwai; e os de 
terras baixas, Omágua e Tapajós.  

Na leitura de Meggers, a subsistência 
dos povos estava fadada aos fatores ambien-
tais, ou seja, aos habitantes da floresta resta-
va o resignar-se à dinâmica natural da qual 
estavam sujeitos. Existiria a dependência de 
fatores climáticos para a agricultura. Para a 
arqueóloga, os grupos étnicos da Amazônia 
que possuiriam  um grau de desenvolvimen-
to maior seriam os da terra de várzea, porém 
não era este índice de complexidade de uma 
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significância tal que viessem a ser conside-
rados grupos que comporiam as chefias (ou 
cacicados), pois devido às cheias e secas 
anuais, haveria um comprometimento signi-
ficativo das forças produtivas destes povos. 
De acordo com a própria autora (1987), se 
nas terras de várzea não se tornava possível 
um “processo de complexidade” das relações 
sociais entre os povos que ocuparam estas 
terras, as áreas de terra firme se tornam, 
então, uma área de ainda mais difícil proba-
bilidade de ocorrência.

Podemos mencionar como exemplo 
dessa complexidade em se tratando dos gru-
pos de terra firme, a divisão do trabalho por 
sexo. Meggers, (1987, p. 169) defende que as 
cinco etnias elencadas “podem ser dispostas 
numa ordem de complexidade gradativa”. 
Entretanto, é importante destacar que estes 
graus de complexidade não apresentam 
desenvolvimentos ulteriores, pois, de acordo 
com o período do ano, estes povos poderiam 
estar condicionados a fatores ambientais ex-
tremos que imporiam restrições aos proces-
sos de desenvolvimento social interno destas 
populações, processos esses que são tratados 
pela autora por meio dos termos progresso e 
evolução (Meggers, 1987, p. 169) 

As etnias de Várzea (Omágua e Ta-
pajós), teriam tido um desenvolvimento 
superior em relação às etnias de terra firme. 
Comparando-as ao período da chegada dos 
primeiros viajantes, a autora (1987, p. 174) 
pontua: “Apesar das deficiências, entre-
tanto, as primeiras crônicas atestam com 
clareza que a densidade demográfica e o 
nível de desenvolvimento cultural eram bem 
maiores na várzea do que na terra firme, ao 
tempo do primeiro contato dos europeus”. 
Os povos habitantes da área de várzea pos-
suíam semelhanças com os de terra firme, a 
exemplo das casas comunais e manufaturas 
variadas, no entanto em alguns setores eram 
bem mais desenvolvidos que os nativos de 
terra firme, o que se expressa, por exemplo, 
nos recursos bélicos e na organização social, 
política e religiosa, chegando a assemelha-
rem-se, segundo ela, às populações andinas 
(Meggers, 1987, pp. 194-5).

Em O Povo das Águas, obra resultante 
de farto levantamento de relatos etnohistó-
ricos compreendidos entre os séculos XVI 
e XVIII, Antônio Porro se coloca ao lado de 
Roosevelt, e, evocando as crônicas iniciais, 
aponta para uma várzea amazônica muitís-

simo povoada. Porém, com a intensificação 
do contato, aqueles povos teriam sofrido 
grandes flagelos que vitimaram milhares, 
não só por meio de guerras, mas também 
por doenças endêmicas, o que ocasionou no 
século XVIII, uma escassez humana em uma 
área outrora densamente ocupada por diver-
sas populações. Ao relacionarmos Schaan, 
Souza e Porro e adentramos a discussão dos 
cronistas, objetivamos associar, após uma 
breve exposição, à fala de Porro, o registro 
arqueológico da emergência de sociedade 
complexas (cacicados) de elevado nível or-
ganizacional, atrelando às menções em sua 
obra sobre a organização bélica das etnias 
Omágua e Machifaro e também das uniões 
de grupos distintos em alianças quando  
necessário se fazia, com vistas ao combate 
às investidas europeias, por exemplo, ob-
servando-se aí um alto nível de organização.  
Sua obra, baseada em informações obtidas a 
partir das crônicas dos viajantes, cinzeladas 
à luz da teoria, são um importante meio de 
comparação.

Contudo, numa análise mais aprofun-
dada, se pode verificar grande diversificação 
dentro das categorias ambientais apontadas 
por Meggers, visto que, longe de ser uma 
zona homogênea, a Amazônia congrega em 
um mesmo ambiente uma variedade de tipos 
de solos, regimes pluviais e tipos vegetacio-
nais. Numa contribuição ao debate, décadas 
mais tarde, William Denevan (1996) propôs 
um modelo denominado bluff (barranco) que 
propunha que os assentamentos populacio-
nais se localizavam nas áreas adjacentes às 
elevações das margens do rio não atingidas 
pelas inundações. Após exame acurado dos 
registros etnohistóricos, o autor concluiu 
que os adensamentos populacionais retrata-
dos nas crônicas se localizavam nessas áreas, 
bem como as posteriores fundações jesuíticas 
no século XVII. Não obstante, a proposição 
de Denevan não explicaria os registros de 
complexidade nas descobertas recentes de 
Michael Heckenberger  no Xingu e tampouco 
as de Denise Schaan no Acre, ambos nichos 
de terra firme.

Tornando ao outro extremo teórico, nos 
deparamos com uma reflexão de Meggers 
(1987, pp. 24-5):

Durante bilhões de anos, os orga-
nismos se conservaram simples, 
pequenos e sofreram poucas alte-
rações. Da mesma forma, durante 
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milhares de anos, as culturas não 
demonstram nenhum desenvolvi-
mento importante em termos de 
complexidade.

Na linha deste raciocínio e ampliando-o 
em largos trechos, Meggers coloca que os po-
vos ocupantes das terras de várzea apresen-
tavam, em sua relação com o ambiente cir-
cundante e em conformidade com o período 
do ano, adaptação a dois períodos sazonais, 
sendo que um caracteriza-se pela facilidade 
para aquisição de alimentos durante a época 
da estiagem. Essa abundância de víveres 
se dá em concomitância com o período em 
que o rio baixa o seu nível, possibilitando 
a agricultura no solo fértil dos depósitos 
aluvionais; por outro lado, na cheia, há o ala-
gamento das moradias e, consequentemente, 
das plantações. Deriva então, desta situação, 
um período de escassez de alimentos. Já os 
povos de terra firme, embora estivessem 
numa situação de oferta constante de ali-
mentos pelo ambiente circundante durante 
o ano inteiro, não obtinham, em relação aos 
povos de várzea, uma vantagem que possa ser 
considerada como significativa, pois embora 
haja esta condição de estabilidade, a oferta 
de alimentos é deveras escassa para a manu-
tenção de grandes grupos, o que reduziria os 
habitantes da terra firme á caça e a coleta.

Ao fazermos um contraponto com Betty 
Meggers verifica-se divergências conceituais 
abismais, pois para Meggers, sociedades de 
cultura de floresta tropical  não conseguiriam 
galgar degraus de evolução sociopolítica por 
motivo das oscilações anuais na dinâmica dos 
rios. A autora, partindo com coordenadas da 
Ecologia Cultural, se posiciona contrária ao 
desenvolvimento das sociedades na floresta 
(alusão ao inferno verde) pelos empecilhos 
ambientais que não permitiriam o incre-
mento de atividades econômicas, tais como 
agricultura e pesca. Meggers, enquanto 
membro da corrente evolucionista, apregoa 
que as chamadas tradições são fruto de uma 
cadeia sucessiva de ocupações distintas, 
sendo as variações estilísticas resultantes 
de sobreposições culturais, numa alusão ao 
evolucionismo unilinear do século XIX, pro-
posição essa que Schaan viria a rebater anos 
mais tarde. Para ela quaisquer grupos podem 
sofrer modificações sociopolíticas em âmbito 
interno que não seriam necessariamente 
promovidas por conquistas de grupos rivais. 

De acordo com Schaan (1996), o proces-
so de dissolução das sociedades igualitárias e 
a organização centralizada podem estar asso-
ciados à restrição de determinados recursos 
e a necessidade de construção de obras de 
vulto visando a sobrevivência do grupo. 
Nesse ínterim, destacam-se indivíduos que 
constituiriam clãs e que chamariam a si o 
poder político. 

A complexidade social e tecnológica na 
Amazônia em face dos dados arqueológicos 
apresentados, é um fato (Roosevelt apud 
Carneiro da Cunha, 1992). A partir da análise 
de padrões de assentamento e da extensão 
destes, dentre outros fatores, é possível infe-
rir que sociedades ameríndias pré-coloniais 
com essas características perduraram por 
mais de um milênio, com alta densidade 
populacional e promovendo modificações 
no ambiente que iam desde a constituição 
de pequenas ilhas de recurso (Silva, 2009; 
Politis, 1996) a grandes estruturas como can-
teiros drenados, estruturas de defesa, tesos 
e geoglifos (Schaan, 1996; 2010), (Schaan et 
al., 2007), (Heckenberger et al., 1998).

Considerações finais
 Com a colonização europeia no sécu-

lo XVI, as populações indígenas amazônicas 
foram sujeitas às dinâmicas da simplificação 
e da supressão, havendo a dispersão em 
caráter de fuga destas comunidades para o 
interior da floresta, descaracterizando-se as 
organizações sociopolíticas de outrora em 
prol de uma readaptação social. Costa evo-
cando Jean Pierre Chaumeil, considera que

Mesmo sem uma presença perma-
nente e contínua em determina-
das regiões, em poucas décadas 
os colonizadores provocaram a 
desestruturação e a redução po-
pulacional de vários povos, seja 
pela disseminação de doenças, seja 
pelas guerras para captura de es-
cravos. Esse fenômeno se acentuou 
nas décadas seguintes, de modo 
que, em meados do século XVIII, 
quase todos os povos que habita-
vam a várzea do Amazonas esta-
vam extintos ou reduzidos, e mui-
tos outros haviam fugido para os 
altos cursos dos afluentes (Costa, 
2009)

Um ponto principal da pesquisa de 
Meggers, e que gerou grande parte das dis-
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cussões acadêmicas em torno da temática 
de sociedades complexas, é a formação 
de padrões de assentamento distintos nos 
ambientes de várzea e terra firme, como 
tratamos neste trabalho. A várzea é reco-
nhecida pela abundância de recursos, bem 
como pela sazonalidade dos mesmos em face 
da instabilidade nas condições de ocupação, 
sendo fertilizada pelo depósito aluvional. Em 
contraponto, a terra firme é reconhecida pela 
estabilidade e pela escassez de víveres. E é 
diante destas premissas que Meggers ques-
tiona a veracidade das crônicas seissentistas 
narradas pelos primeiros viajantes bem 
como da probabilidade de os conquistadores 
haverem enviado crônicas fabulosas à coroa 
a fim de obterem recursos para a continuação 
da empresa exploratória.

Antônio Porro (1995), por sua vez, 
fundamenta seu trabalho por meio das crô-
nicas etnohistóricas, destacando nas etnias 
indígenas amazônicas do século XVI e XVII 
possíveis evoluções sociopolíticas e alianças 
de guerra entre os povos de ecossistemas 
distintos. Não obstante a análise das hipóte-
ses meggerianas, alguns trabalhos analíticos 
dispostos a questionar os precedentes a 
respeito do passado pré-colonial foram 
desenvolvidos por pesquisadores dentre os 
quais Heckenberger (2003) que, através do 
estudo dos povos de terra firme no Xingu, 
aponta a complexidade dos mecanismos de 
defesa dessas populações com paliçadas e 
valas semicirculares de até cinco metros de 
profundidade e dois quilômetros e meio de 
largura, e apesar de não utilizarem pedras 
nas fortificações à maneira andina, essas 
populações deslocaram quantidades imensas 
de material o que pressupõe uma organiza-
ção. Heckenberger (idem) também coloca 
que as relações entre várzea e terra firme são 
menos antagônicas do que propunham as 
pesquisas anteriores de cunho evolucionista, 
denotando que a discussão a respeito do pas-
sado pré-colonial da Amazônia, através de 
perspectivas dicotômicas é demasiadamente 
simplista em face da profusão de variedades 
culturais, ambientais e sociais da região. 

Notas
1 Tradição, de acordo com a definição do Pro-
grama Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONA-
PA, 1976), é “um grupo de elementos ou técnicas que 
se distribuem com persistência temporal”. Fase seria 
“qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de ha-

bitação, relacionado no tempo e no espaço, em um ou 
mais sítio”.
2 pertencente a tradição polícroma amazôni-
ca- cujas cerâmicas possuem cores preto e vermelha, 
ou preto e vermelho sobre engobo branco, associadas à 
terra preta antropogênica
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Movimento e parada: a constituição do sujeito em A máquina 
de ser de João Gilberto Noll

Dariete Cruz Gomes Saldanha
Maria Célia da Silva 
Acadêmica do Mestrado em Estudos Literários

Introdução
Há uma série de questões que envolvem 

os estudos sobre da identidade do sujeito na 
cultura contemporânea. Uma delas, certa-
mente, é a dinâmica cultural, que envolve, 
entre outros, o mercado, a economia, a filo-
sofia e a informatização. Para tratar desses 
assuntos Bauman e Hall utilizam o termo 
“pós-moderno” para delimitar a época atual. 
O termos é  polêmico, às vezes rejeitado pela 
crítica acadêmica, mas seu uso faz-se neces-
sário no texto para dialogar com os conceitos 
dos referidos autores. 

Em Hall (2006) encontramos o uso do 
termo para tratar da identidade, A identida-
de cultural na pós-modernidade, em que o 
autor discorre sobre as transformações no 
pensamento que emana da cultura no século 
XX. A problemática que envolve a questão 
perpassa também o conceito de cultura na 
pós-modernidade, de acordo com Bauman 
em o Mal-estar da pós-modernidade.  Os 
atores debatem os temas do presente que de 
alguma maneira inferem na identidade e no 
comportamento do sujeito. Diante do conto 
A máquina de ser o que nos interessou foi 
a constituição do sujeito, que logo no título 
aparece evocado sob o signo da máquina.  
Uma vez que o sujeito é o ponto que direcio-
na essa discussão, não poderíamos deixar de 
apontar as várias nuanças do seu processo 
de constituição. Por razões da vida social de 
hoje, não percebemos as mudanças compor-
tamentais ocorridas no nosso meio porque 
somos também envolvidos por essas mudan-
ças.  Por isso, às vezes, lançamos o olhar de 
fora para dentro, do lugar que ocupamos na 
academia ou qualquer outra instituição das 
áreas humanas, para o texto literário que, por 
sua vez, mostra as transformações do sujeito 
tanto na vida social, como psicologicamente.

Para tratar as referidas questões na 
estrutura do texto literário, nos debruçamos 
sobre o discurso do narrador, que narra um 
fragmento de sua vida na embaixada de um 
país estrangeiro, no qual se encontra repre-
sentando seu país. Ele inicia situando o leitor 

sobre seu estado de inércia, de sua evasão 
diária e o acionamento de sua máquina de 
ser. O sujeito que narra não se identifica pelo 
nome, nem pela sua nacionalidade, tampou-
co pela sua característica física. Ele apenas 
discorre sobre sua condição e a condição 
do  outro enquanto indivíduo. Seu olhar é 
marcado pela consciência de sua presença 
fragmentada no mundo. 

Do mesmo modo em que o narrador 
deixa escapar que por diversas vezes estivera 
na mesma situação em outros países. Ele 
aponta para a solidão e o estranho compor-
tamento das pessoas que ele observa a sua 
volta. O olhar do narrador para si e para os 
outros chama atenção para a discussão sobre 
a identidade do sujeito em detrimento de sua 
dispersão. É através desse olhar que aden-
tramos nas questões do texto. Por meio dele 
podemos vê a problemática do conto, um 
narrador na solidão expatriado de si mesmo 
em função de sua funcionalidade social. 
Esse mesmo narrador ao olhar para o outro 
absorve dele também essa solidão, o vazio 
explícito no rosto das pessoas. 

A identidade como questão
O vazio do sujeito visto no e pelo olhar 

do narrador nos leva a tratar da identidade 
do sujeito na contemporaneidade como 
algo bastante complexo. Essa complexidade 
se deve ao fato de que a história do sujeito 
na sociedade, além de ser um assunto que 
perpassa a sociologia, a psicologia e outras 
disciplinas afins, na literatura transcende a 
objetividade em razão da subjetividade. Por 
isso faremos um recorte apenas na questão 
do sujeito. Para entrar nessa questão investi-
gamos alguns pontos da história e a condição 
do sujeito nas antigas estruturas sociais. No 
âmbito da questão encontramos relatos de 
mudanças bastantes significativas ocorridas 
nas estruturas sociais, principalmente no 
final do XIX e suas consequências no século 
XX. Em Hall (2006, p.10), a questão está 
exposta em três concepções diferentes de 
identidade. As três concepções apontadas 
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pelo autor são as de sujeito do iluminismo; 
sujeito sociológico e sujeito pós-moderno, 
ou seja, o sujeito foi determinado de acordo 
com a corrente filosófica ou princípios de sua 
nação. 

Em síntese, existem diferenças subs-
tanciais entre essas concepções de sujeito: 
o sujeito do iluminismo se destaca como 
sujeito centrado, unificado, baseado na pes-
soa humana e na racionalidade. Já “O sujeito 
sociológico refletia sobre a complexidade do 
mundo moderno e consciência de que este 
núcleo interior do sujeito não era autônomo 
e autossuficiente” (HALL, 2006, p.11). A con-
cepção desse sujeito marcada pela interação 
entre o indivíduo e a sociedade, ainda tem 
um núcleo interior um “eu” (op. cit., p.12), 
mas a sua identidade é determinada pelo jogo 
cultural. Conforme o conceito do referido 
autor, o que se altera na concepção do sujeito 
na virada da pós-modernidade é a condição 
de unificado para fragmentado. De acordo 
com essa ideia, o resultado das mudanças 
estruturais e institucionais produziu o su-
jeito pós-moderno, “conceptualizado como 
não tendo uma identidade fixa, essencial ou 
permanente” (p.12).

No conto em questão, a identidade do 
sujeito apresenta-se diluída no signo máqui-
na, que sugere uma variedade de sentidos. 
Dentre os sentidos produzidos pelo signo, 
estão a Mecanicidade, as ações repetitivas, 
a máquina como estatuto central de funcio-
namento e automatismo. O significado do 
termo dicionarizado também transita entre 
a mecanicidade e o aparelho de movimento 
comunicativo. Tomemos, por exemplo, o que 
é dito no Dicionário Aurélio. Considerada 
a propriedade polissêmica das palavras, 
têm-se, para máquina, os sentidos de “apa-
relho para comunicar movimento ou para 
aproveitar, pôr em ação ou transformar uma 
energia ou um agente natural; Mecanismo; 
Veículo locomotor; Utensílio, instrumento.” 
(FERREIRA, p.567). Visto a significação do 
termo máquina à que remete a constituição 
do sujeito no conto a expressão é de um 
sentimento de crise da identidade ou de des-
crença na sensibilidade do ser humano. Pois 
a máquina está para a produção ao mesmo 
tempo em que está para a representação do 
consumo. De qualquer modo, é um signo da 
produtividade, cujo objetivo é o movimento, 
seja para produzir, representar ou comuni-
car.   A máquina de ser propõe uma questão, 

tratada por Hall como “colapso”, resultante 
das mudanças institucionais. Sendo assim, a 
identidade torna-se provisória, representável 
e substituível. Ao agregar a “máquina” ao ser, 
o conto evidencia imediatamente a diluição 
da identidade, porque esse signo generaliza 
o movimento do sujeito, não se trata de um 
indivíduo particular, mas um sujeito genéri-
co. Isso fica mais claro e até latente na ação 
do narrador personagem, um diplomata que 
se encontra fora de seu país e que vive entre 
a realidade e a fuga proporcionadas pelas 
cotas de evasão de si. Nesse sentido, retoma-
mos a ideia de Hall, de que há um colapso 
no conceito de identidade, mas não há um 
apagamento. Sendo, desse modo, o sujeito 
volátil, que se apropria de uma identidade, 
se esvazia dela, preenche novamente com 
outra, conforme a condição que lhe for pro-
posta pela sociedade. Há vestígios do sujeito 
sociológico apontado por Hall, na descrição 
do personagem, pois ele age de acordo com a 
exigência da sociedade.

De acordo com Hall (2006, p. 13), “se 
sentimos que temos uma identidade unifica-
da desde o nascimento até a morte é apenas 
porque construímos uma cômoda história 
sobre nós mesmos [...]”. Porque há em nós 
um movimento contraditório de identidades. 
Elas se revelam de acordo com o segmento 
político, religioso, étnico, sexual e ideológico 
de cada indivíduo, sendo expressa sempre em 
relação a outro pensamento, por exemplo, o 
feminismo em relação ao machismo, a cren-
ça em relação ao ateísmo. Na medida em que 
a sociedade apresenta novos significantes 
culturais, a forma de identidade também se 
modifica. O conto apresenta com clareza esse 
fenômeno, pois o sujeito em foco é resultado 
das alterações culturais. 

Hall (2006, p. 14) aponta para o ca-
ráter de mudança na modernidade tardia 
ocasionado pela globalização. Tal fenômeno 
inferiu forte impacto na cultura, havendo um 
movimento de interferência de uma cultura 
na outra. Isso se deu por meio da linguagem, 
do consumo e da interrelação dos indivíduos 
de várias partes do mundo. A literatura por 
sua vez capta subsídios da sociedade do 
pensamento dominante, do comportamento 
dos sujeitos resultado dessas interrelações 
para que de maneira estética possa nos fazer 
refletir:

Abrir a carteira. A primeira vez 
que usava dinheiro daquele país. 
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Ao depositar as notas no pires que 
o garçom apresentava, a mão dele 
cobriu a minha sem querer. Ele 
pronunciou perdão numa língua 
estranha, língua que eu temia ja-
mais dominar o suficiente para 
conseguir celebrar alguns urgen-
tes negócios entre os dois países. 
(NOLL, 2006, p. 121) 

 No intercâmbio que o personagem pro-
punha fazer entre dois países, há índices de 
interferência cultural, a moeda estreitando 
a relação comercial, a língua como fator de 
suma importância na relação entre os dois 
países e a interação dos indivíduos, mesmo 
que de maneira esquiva, de todo modo im-
pactante para o narrador, pois este ainda 
guardava dentro si vestígios do ser dotado de 
sensibilidade. Nesse intercâmbio as identida-
des se cruzam desestruturando não somente 
o sujeito, mas toda a estrutura institucional 
dos países em questão. Na narrativa trata-se 
de um acordo comercial a ser feito entre dois 
países. O que nos leva a pensar nos acordos 
propostos todos os dias pelo MERCOSUL ou 
outros tramites comerciais.   Na medida em 
que o sistema cultural altera suas represen-
tações, símbolos e mitos, o sujeito é colocado 
em confronto com suas particularidades e 
sua sensibilidade. Desse modo, não há como 
se manter imune às mudanças, e como elas 
se multiplicam a cada dia, o sujeito também 
absorve com o mesmo imediatismo, entran-
do no jogo das identidades. Sendo assim, no 
conto o narrador que tem uma filha em seu 
país aos poucos vai perdendo as lembranças 
de seu comportamento perguntando ao ami-
go sobre sua filha. O distanciamento anula a 
identidade dele como pai, sujeito de um país 
em que certas poesias e sistema de governo 
são marcas do local. 

O jogo das identidades mostrado por 
Hall mobiliza o sujeito de acordo com a situa-
ção política, de seu país ou comunidade. As-
sim segundo o autor há um deslocamento na 
medida em as identidades são confrontadas. 
De acordo com a maneira com que o sujeito é 
interpelado ou representado, o movimento é 
de troca, ganho ou perda de identidade, “ela 
tornou-se politizada” (HALL, 2006, p. 21). 
Isso implica nos acontecimentos científicos, 
tecnológicos e principalmente informativos 
que torna impossível permanecer numa 
identidade mestra, unificada. Embora o indi-

víduo saiba sua origem, seus costumes e tra-
dição, ele se perde na densidade simbólica de 
sua nação e nos artefatos culturais lançados 
todos os dias, nos canais de comunicação.

 O personagem no conto demonstra 
com clareza esse jogo de identidades, que 
resulta na ambiguidade do ser. Sendo este 
ao mesmo tempo estranho a si mesmo e 
tão consciente de seu caráter fragmentário. 
Estranho porque não se reconhece mais, 
nem mesmo um poema de sua época. En-
tretanto, tão consciente de que teve uma 
história e que esta o traduz como sujeito. 
Esse processo simultâneo de conhecimento 
de si e desconhecimento se dá pela imersão 
a interioridade do ser, onde ficaram os traços 
de uma cultura permanente. Entretanto, isso 
se apaga quando as luzes de um novo tempo 
se iluminam. Nesse caso existe também um 
jogo entre a subjetividade e a objetividade 
articula a linguagem literária. 

Na cena que inicia o conto, percebemos 
na narração o olhar do narrador voltado 
para si. Seu esvaziamento num momento do 
cotidiano de um homem trabalhador, que, ao 
sair da embaixada, seu ambiente de trabalho 
e também sua identidade provisória, se vê 
vazio vagando pelas ruas em busca de um 
restaurante. Nesse momento da vida do per-
sonagem ele abandona sua funcionalidade e 
passa a olhar atento no rosto, no comporta-
mento dos outros. No retorno à embaixada 
de um país estranho, por mais que ali ele seja 
estranho, está tomado por uma identidade. 

Ao sair da embaixada, parei um 
pouco no meio-fio e dedilhei no 
fundo do meu bolso, contra a per-
na, qual em teclas imaginárias, de-
dilhei suavemente, talvez interpre-
tando um noturno a me tanger em 
mais uma cota de evasão diária, 
cota cada vez maior, já quase a me 
furtar a linha entre o lazer, o sono, 
a atividade, a inércia. (NOLL, 
2006, p. 119) 

A evasão tornara para ele um lugar de 
acontecimento, pelo qual com frequência se 
deixava levar. Ao narrar sua ação, o perso-
nagem tem consciência do seu lugar naquele 
país, sua realidade, a embaixada. Outro 
aspecto que não pode passar despercebido 
é a enumeração de suas ações, como o pro-
cesso de uma máquina, “cota cada vez maior, 
já quase a me furtar a linha entre o lazer, o 
sono, a atividade, a inércia” (NOLL, 2006, 
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p.119). O que desestrutura essa atividade 
organizada e repetitiva é exatamente a eva-
são, por meio da qual o personagem faz uma 
espécie de viagem surreal na busca por suas 
marcas, algo que  o constituía como sujeito 
reconhecido. 

O sujeito aparece fragmentado, esva-
ziado de sua identidade, mas sob o signo da 
representatividade. A embaixada é o lugar 
da representação, da divisão entre um país e 
outro. Nesse caso, ela produz um cruzamen-
to, que se dá justamente quando o sujeito se 
destitui de seu ser, o eu real, para ocupar uma 
função. De certo modo, a embaixada também 
sugere outro sentido em relação ao sujeito, 
o de que a embaixada é o próprio estado do 
ser no mundo. A máquina de ser, nesse caso, 
a máquina de representar, como mecanismo 
central de funcionalidade. Nesse sentido, a 
representação na estrutura da narrativa não 
está relacionada ao sentido de mimese, mas 
ao sentido de simulacro.  

Conforme Baudrillard “hoje a abstração 
já não é a do mapa, do duplo, do espelho ou 
do conceito” (p.08). A simulação é segundo 
essa ideia a geração de modelos sem origem 
nem realidade. Baudrillard utiliza a imagem 
de mapa para mostrar que o território já não 
precede o mapa, mas sim o contrário, ou 
seja, já não precisa mais se ter um original 
para simular. Assim, no decorrer da história 
a identidade foi se diluindo ficando apenas 
fragmentos, cuja origem não se sabe com a 
devida precisão. Como nas cenas do conto, 
quando o sujeito se vê perdendo até as lem-
branças daquilo que sabia e a que pertencia. 

Quando ouvi meu amigo citar 
pelo telefone um poema de Rafael 
Quental, aquele dizendo que o blo-
queio no escuro/entre os lençóis /
calcina a alva saia da manhã -, 
quase que lhe implorei que me en-
sinasse onde eu tinha falhado para 
não compreender mais um poema 
como aquele. Lembrei que ago-
ra eu só sabia beber um cálice de 
vinho às portas da madrugada, e 
isso já me bastava para aventu-
rar um pouco minhas ideias que 
logo retornavam porém a seu leito 
natural -, pois onde as águas des-
ciam em sua mansa sina, dando 
a funcionar mais uma vez  minha 
máquina de ser -, ali, quietinho, 
fumando meu cachimbo, meio en-
colhido sob o abajur para perma-

necer nos bastidores, sem nem eu 
mesmo perceber. (NOLL, p. 120-
121).

 Quando o personagem diz que quase 
implorou ao amigo que lhe ensinasse a 
compreender suas falhas de não recordar o 
poema que lhe era familiar, ele reconhece seu 
esvaziamento. Baudrillard atribui ao nosso 
esvaziamento de realidade como “o deserto 
do próprio real”, ou seja, o sujeito contem-
porâneo parece ficar tempo demais na esfera 
da representação que esquece a própria 
realidade. Para sua demasiada frustração 
ele se lembra do que é agora, “Lembrei que 
agora eu só sabia beber um cálice de vinho 
às portas da madrugada, e isso já me bastava 
para aventurar um pouco minhas ideias [...]” 
(NOLL, 2006, p.120).

 O personagem vive simultaneamente 
todos os acontecimentos, atende ao tele-
fonema de seu país, pergunta da filha para 
o amigo, fala de política, literatura e, pela 
evasão de sentidos, retorna à inércia da sua 
existência. Todas essas informações são 
lançadas enquanto o garçom deposita em sua 
mesa o prato típico. Essas ações pontuadas 
de diferentes níveis vêm na cena que projeta 
o sujeito exaurido, perdido nos diversos 
apelos oferecidos pela cultura, reconhecendo 
apenas sua função naquele país. Ações assim, 
podemos vê todos os dias na televisão, nos 
programas de reality show, nas comunidades 
virtuais, nos grupos sociais indivíduos frag-
mentados. Na maioria das vezes nesses luga-
res os indivíduos aderem a uma identidade, 
representando a todo o momento, chegando 
a ponto de não saber mais onde começa a 
verdade e onde termina a representação. É 
a força do simulacro, da era virtual em que 
todos fomos enredados. 

 Os dois estados do sujeito tanto em 
relação à representação como em relação 
ao estado psicológico podem ser resultados 
imediatez cultural.  Para Hall (2006, p. 32), 
a noção do sujeito iniciada desde o moder-
nismo está associada à descentralização, 
“Encontramos, aqui, a figura do indivíduo 
isolado, exilado, alienado, colocado contra 
o pano-de-fundo da multidão ou da metró-
pole anônima e impessoal.” De acordo com 
o sociólogo, a concepção de sujeito começa 
a alterar-se de maneira mais rápida a partir 
da primeira metade do século XX, quando 
as ciências assumem sua forma disciplinar 
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atual. Hall define esse período da história do 
sujeito e da identidade como o mais pertur-
bador.  

Em A máquina de ser, o sujeito exprime 
essa perturbação em relação a si e ao mundo 
que o rodeia. A supressão de seus desejos, 
dando acesso ao domínio de uma força con-
troladora, que não o deixa se entregar a mor-
te física, mas o mata como indivíduo em sua 
essência. Essa força provém da sociedade, 
na qual cada indivíduo exerce uma função. 
Desse modo, o sujeito no conto se constitui 
numa máquina que basta acionar um botão 
para que continue funcionando. Não mencio-
nara seu papel de pai, ou amigo, já que tinha 
uma filha em seu país de origem, mas, sim, 
seu papel de representante na embaixada: 
“Ainda tinha essa missão na embaixada, e eu 
me sairia bem. Era só acionar a máquina de 
ser, que tinha no meu corpo um intérprete 
[...] Eu passaria a tarde na embaixada pronto 
para seguir vivendo.” (NOLL, 2006, p. 122). 

Nessa visão de si, o sujeito é mantido 
pelo poder da disciplina, a qual ele se sub-
mete para viver. Nela resiste à morte, válvula 
de escape para o devaneio, um mergulho na 
distração que lhe é recorrente. Na verdade, 
uma imersão na morte seria como fuga, 
pois ele não descarta sua desilusão com a 
vida: “Sim, eu queria morrer, mas ainda era 
cedo” (NOLL, 2006, p. 122). Sua desilusão 
com a vida não era maior do que a força 
que controlava. O controle do indivíduo faz 
parte do jogo articulado pela representação 
cultural, ou seja, por mais que o indivíduo se 
vê exaurido, esvaziado de sentido enquanto 
ser humano, ele sabe que faz parte de uma 
estrutura e que precisa fazê-la funcionar. 

A volatilidade da cultura 
 O funcionamento da estrutura social 

depende da articulação dos meios institucio-
nais, os quais trabalham contra o caos ten-
tando manter a ordem. Para Bauman (1998, 
p. 163), a noção de cultura foi cunhada sob o 
modelo de fábrica de ordem. Tomando essa 
hipótese de conceito de cultura, o sujeito foi 
inserido nessa fábrica de ordem e submetido 
aos modelos prestabelecidos pela sociedade 
cultural. A base do modelo a que Bauman se 
refere é o modelo criado pelas forças produ-
tivas, as quais visam à civilização do sujeito.  

A noção de cultura descrita por Bauman 
têm suas bases no século XVIII entre filoso-

fia da história, antropologia e estética, por 
uma visão harmônica do mundo.  Tal noção 
tinha a intenção de reorganizar as ideias do 
pensamento humano, se destacou na França, 
Alemanha, e Inglaterra, países que se encon-
travam no limiar da modernidade.  Para que 
essa organização atingisse tivesse o resultado 
esperado era preciso disseminar as ideias 
nos setores da educação, o aperfeiçoamento 
moral e atividades civilizadoras. Desse modo, 
a fábrica de ordem, como descreve Bauman 
manipularia as ações do sujeito impedindo-o 
de agir por suas próprias decisões, mas sem-
pre em função de alguma ordem superior. 

Diante da ideia sobre o sujeito e a cultu-
ra podemos pensar no personagem do conto 
como um ser sem história, sem identidade, 
que age de acordo com as ordens superiores. 
Um sujeito que já passou pelo esvaziamento 
de essência que agora representa o indiví-
duo manipulado pelos artefatos culturais. 
Embora em alguns momentos ele pareça ter 
noção da sua condição, ele também sabe que 
não tem poder para mudar seu destino: “Eu 
precisava ver ali a sorte humana e nela me 
incluir” (NOLL, 2006, p. 121). As forças insti-
tucionais são mais fortes que ele, a identida-
de foi levada de roldão pela história. Anulado 
pela revolução dos saberes, a tecnologia, a 
globalização. O sujeito se vê arrastado pela 
imediatez dos acontecimentos.  Então, resta a 
evasão para o espaço imaginário do ser, onde 
as realizações são permitidas e possíveis:

Enquanto eu pensava nisso eu via 
máquinas agrícolas novinhas la-
vrando os campos da minha terra 
natal, ao sul do meu país. Vi um 
homem loiro no alto de um trator, 
sorrindo. Ele tinha um canino de 
ouro. Sorri talvez para um ami-
go próximo, um parente. Parei 
na frente de uma vitrine e senti a 
aragem da cidade estrangeira me 
tocar devagarzinho.  O sorriso do 
homem no trator me atingia de al-
gum modo. Respondi um pouco, vi 
a insinuação dos meus dentes no 
vidro da vitrine. (NOLL, 2006, p. 
122)

A evasão suscita ma espécie de transe 
em que o sujeito do seu lugar comum, no 
restaurante, enquanto se dirigia à saída, se 
evade na busca da identidade. Nessa viagem 
interior, ele projeta cenas do processo de pro-
dução, da evolução do pensamento humano. 
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Faz lembrar o sujeito de Marx, agregado ao 
sistema de produção, contrapondo às metró-
poles estrangeiras sob o signo das vitrines 
cada vez mais bizarras, 

Fui de volta à embaixada olhando 
as vitrines. Não eram tantas. Nem 
especialmente belas. Do ventre de 
um manequim descia um enxame 
de bombons. Numa loja de arti-
gos masculinos, havia um homem 
de louça que, no entanto, revira-
va as pupilas como se tomado por 
um ataque sideral sem nexo com 
o imediatismo de ocasião. (NOLL, 
2006, p. 121)

A narração detalha a ação do sujeito 
que observa o mundo a sua volta, mas que, 
de certo modo, resiste a seu enquadramento 
nesse mundo. Isso fica evidente na narração 
de suas ações e reações diante dos símbolos 
daquela cultura. O olhar parece perplexo 
diante da representação, de como tudo se 
tornou objeto de representação, o manequim 
com a forma humana servindo de exposição 
para produtos de consumo. O homem de 
louça, sob o signo fragilidade, da delicadeza, 
é, porém, tomado por um ataque sideral 
tornando efusivo, imediato. 

O imediatismo é um dos traços da 
contemporaneidade não se espera mais por 
um livro anos, a tecnologia permite o leitor 
acompanhar a escrita do autor em tempo 
equivalente a criação, ao mesmo tempo em 
que os autores também dispõem em suas 
obras leituras rápidas, cenas, flash, remi-
niscências, memória tudo ao mesmo tempo. 
Percebemos no conto a falta de linearidade e 
as enumerações das ações do sujeito, a fuga 
para os espaços psicológicos ao mesmo tem-
po em que havia uma cena real acontecendo. 
Trata-se de narrativas de instantes, esse não 
um caso único em Noll visto que produziu 
Mínimos Múltiplos Comum, livro com 338 
pequenas, instantes poéticos como define o 
prefácio.   O imediatismo da ocasião que vi-
vemos, da informação que recebemos todos 
os dias e de todos os modos  se multiplicam a 
cada instante em nossas vidas. A velocidade 
das informações, das mudanças de conceitos, 
modas e pensamento faz com o sujeito se re-
cue se entregando a essa nova ordem: “Tudo 
parecia concorrer para uma lógica que não 
adiantava revidar.” (NOLL, 2006, p. 121). 
Vimos que o sujeito em Noll é fragmentado, 
consciente de sua história, de suas limitações 

diante das imposições do mercado de traba-
lho, ciente de que precisa permanecer para 
que tudo funcione conforme o previsto. En-
tretanto, há algo contraditório na constitui-
ção desse sujeito, ele tem uma visão interior 
e exterior. Sendo que a interior refere-se a ele 
mesmo e a sua inação diante do mecanismo 
articulado do sistema nacional. Por outro 
lado, ele revela sua indignação diante do que 
se tornou o sujeito na sociedade. 

Da minha mesa até a porta para 
a rua, precisei parar aqui e ali, 
porque certos convivas do almo-
ço comemorativo levantavam-se 
para se abraçarem num rito nada 
efusivo -, como se a coreografia 
parcimoniosa contasse pontos na 
simbologia grupal. (NOLL, 2006, 
p.121)

A observação sobre o comportamento 
das pessoas presente no restaurante enfoca 
um aspecto que desde o início do conto o 
narrador ressalta o distanciamento que as 
pessoas mantêm uma das outras. Ele narra 
suas ações, da saída da embaixada até a che-
gada ao restaurante e continua observando 
as outras pessoas que estão no local. Vimos 
por meio do olhar dele certa desilusão com 
a espécie humana. Mesmo estando juntos, 
dividindo uma mesa de restaurante, parecem 
distantes e evasivos. A tal postura o narra-
dor denomina “coreografia parcimoniosa”, 
a maneira como as pessoas se tratam, num 
ritual automático. Não há mais entrega aos 
sentimentos humanos, o sujeito encontra-
se destituído de toda forma de sentimento. 
Essas observações do narrador contribuem 
para uma reflexão sobre como a literatura 
trabalha com a questão do sujeito e sua cons-
tituição. Um sujeito cada vez mais silencioso, 
enigmático e levado pela tendência cultural. 
Na verdade, o narrador observa tudo com 
um olhar negativo, recobrando no silêncio 
um tempo em que o humano era mais valori-
zado. Assim, ele questiona: 

O que mais seriam? Seres sem 
crianças, sim, que os pudessem 
amolecer. Não haveria nenhuma 
brecha por onde entrar a graça de 
um menino, atraindo até as pes-
soas de outras mesas com suas tra-
quinagens por entre as pernas dos 
convivas. (NOLL, 2006, p.120).

Os questionamentos levantados pelo 
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narrador levam-no ao afastamento cada vez 
do sujeito centrado e nos leva a pensar em 
que realmente e de que se constitui o sujeito 
hoje. A literatura nos apresenta uma ser 
criado por ela com base na realidade ou na 
projeção dela ou até mesmo na precedência. 
O narrador convida o leitor a refletir sobre 
os valores nos quais o indivíduo se baseia 
apontando para pequenos gestos infantis, 
cenas cotidianas, enfim coisas que às vezes 
são esquecidas em função de outras que 
fazem parte da política social.  
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O futuro, essa falácia que persiste

Nael

Introdução
Considerado pela critica especializada 

como um dos mais expressivos escritores 
da atualidade (SLATER, 2007; ARRIGUCCI 
JR, 2007; PERRONE MOISÉS, 2007; LIMA, 
2007) Milton Hatoum tem impressionado a 
cada novo livro lançado. Abordando temas 
difíceis e consagrados da literatura como  as 
relações conflituosas no seio da família e  o 
papel da memória na construção da subjeti-
vidade, o autor também tem se preocupado 
em tratar dos aspectos antropológicos e 
sociais do processo de construção das socie-
dade amazônicas.   

Nesse sentido, a problemática para 
este artigo nasceu de duas preocupações: a 
primeira está relacionada ao significado que 
o narrador principal do romance assume 
para historiadores que investigam processos 
e sujeitos tidos como representantes de uma 
história vista de baixo. Ainda com relação ao 
primeiro problema, a trajetória do narrador 
revela a experiência de sujeitos que foram 
tradicionalmente silenciados pela historio-
grafia.  Nael, nome do principal narrador do 
romance Dois Irmãos, é filho da emprega-
da doméstica Domingas, e vive junto com a 
mãe como agregado da família formada por 
descendentes de libaneses que moram na 
cidade de Manaus.  

A segunda problemática refere-se ao 
período de abrangência da trama narrativa, 
bem como os processos e acontecimentos 
inerentes ao contexto.  Se a voz Nael repre-
senta a fala de sujeitos elididos do discurso 
oficial,  o período de que trata o livro, abran-
gendo as décadas de 50, 60 e 70 do século XX 
tem sido marcado por um reiterado silêncio.  

Outro aspecto relacionado à este se-
gundo ponto é a atualidade do problema 
colocado no romance quando o que está em 
jogo é a discussão sobre a ditadura militar no 
Amazonas. Diante disso, o segundo proble-
ma nasce também do recente debate travado 
aqui em Manaus com relação à construção da 

Comissão da Verdade no Estado do Amazo-
nas. Quando o silêncio é praticamente gene-
ralizado sobre o tema da ditadura militar no 
Amazonas, inclusive entre os historiadores 
formados dentro de uma tradição historio-
gráfica mais critica, há pouco interesse por 
parte pesquisadores em estudar um tema 
de tamanha importância, Nael, o narrador 
principal do romance, tem algo a nos dizer e 
nesse sentido, temos muito a aprender com 
ele. 

Partindo-se dessas problematizações, é 
importante dizer que uma das características 
da trajetória literária de Milton Hatoum, 
expressa em prosa literária é a polifonia. 
Embora tenhamos sempre um narrador 
principal, as historias são contadas a partir 
de narradores que viram e ouviram histórias 
de outras pessoas. No caso do romance Dois 
Irmãos, segundo Marcos Frederico Kruger, 
a narrativa  se dá por afluência. Nela, vários 
narradores se dirigem ao narrador principal, 
como afluentes de um grande rio (KRUGER, 
2002, p.209).  

Restituir a palavra àqueles que foram 
elididos pelo discurso oficial faz parte do 
projeto literário de Milton Hatoum. Além 
do romance Dois Irmãos, outros trabalhos 
também enfatizam a trajetória e a memória 
de sujeitos que foram excluídos das falas do 
poder e que também estiram ausentes das 
preocupações acadêmicas.  

 Em Relato de Um Certo Oriente é 
Emilie e outras mulheres, em Dois Irmãos 
é o imigrante, a empregada indígena e o filho 
dela, o bastardo da família, Nael; em Cinzas 
do Norte é Raimundo, artista deslocado e 
em Órfãos do Eldorado é Dinorah, índia 
do Rio Negro. 

 Talvez um aspecto que interligue 
todos esses narradores seja  a condição de 
liminaridade em que estão envolvidos. No 
Caso de Nael essa relação é bem marcante. 
Segundo o antropólogo Victor Turner, uma 
das características do estado de liminaridade 
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é a condição de invisibilidade, onde o sujeito 
é representado como se nada possuíssem 
(TURNER, 1974, p. 117). 

É através da literatura que temos acesso 
a sujeitos e processos que tardam a entrar 
no rol de problemas acadêmicos do discurso 
historiográfico, sociológico ou antropológico. 
Conforme Antonio Celso Ferreira, a literatura 
é um tipo de expressão capaz de transfigurar 
a realidade e que traz em seu bojo um diálogo 
com o mundo concreto. Nesse sentido, “toda 
ficção está sempre enraizada na sociedade, 
pois é em determinada condições de espaço, 
tempo, cultura e relações sociais que o escri-
tor cria seus mundos de sonhos, utopias e 
desejos, explorando e inventando forma de 
linguagem” (FERREIRA, 2009, p. 67). 

Na construção desse diálogo,  as cha-
madas Ciências Humanas e Sociais tem que 
estar atentas ao discurso literário que, sem 
as amarras teóricas e conceituais próprio do 
campo científico, tem permitido um modo  
fecundo de problematizar o mundo. 

A partir das memórias do narrador, po-
demos separar algumas questões que emer-
gem de suas preocupações para pensarmos 
um roteiro de temas e problemas que podem 
ser explorados. Nesse sentido, percebemos 
que a descrição das condições da cidade de 
Manaus a partir da década de 1940 ganha 
relevância na narrativa; dois momentos 
marcantes na história da cidade também 
merecem ser explorados, um relacionado 
à vivencia e posterior desmantelamento da 
cidade flutuante e o outro é a chegada das 
forças de repressão com o golpe militar de 
1964. 

Todas essas questões revelam muito da 
história da cidade durante esses anos que se 
estendem da década de 1940 e adentram a 
década de 1970. No entanto, são processos 
lidos a partir da memória dos sujeitos que a 
vivenciaram, enquanto narrativa ficcional, 
ou seja, estamos nos referido, sobretudo, a 
subjetividade dos personagens e a experiên-
cia do narrador Nael.  

A partir dessas considerações iniciais 
passamos a apresentar Nael, o principal 
narrador do romance Dois Irmãos do 
escritor amazonense Milton Hatoum. Suas 
histórias narradas são colhidas a partir de 
sua memória e das experiências de outras 
pessoas. O que Nael nos conta advém do que 
ele viu e ouviu. Escutou atentamente de sua 
mãe Domingas, recebeu histórias de  Halim, 

dono da casa em que moravam no cômodo 
aos fundos, e de Zana, mãe de gêmeos Yaqub 
e Omar. 

Em Nael, a memória funda a possibili-
dade de configuração da própria experiência, 
na medida em que há uma desnaturalização 
dos acontecimentos. Fatos e processos são 
filtrados pela trajetória do narrador e se 
apresentam como uma anamnese, ou seja, 
como memória em movimento (FERREIRA, 
2007, p. 250).  

O entrecho principal da história está 
relacionado aos conflitos envolvendo uma 
família de imigrantes libaneses na cidade de 
Manaus nas décadas de 40, 50 e 60. A tensa 
relação entre dois irmão gêmeos – Omar 
(chamado de caçula) e Yaqub funciona como 
fio condutor da narrativa. Os membros da fa-
mília, Halim, o pai dos gêmeos, Zana, a mãe, 
e Rania a irmã, vivem o drama que cinde as 
relações de parentesco. 

Como membros agregados da família 
estão Domingas e Nael. Ela como empregada 
doméstica que foi pega para ser criada ainda 
pequena e o seu filho Nael, fruto da relação 
entre Domingas e um dos irmãos. 

Cidade e Subjetividade em Dois Ir-
mãos  

A história inicia por volta de 1945, e já 
nas primeiras páginas temos uma descrição 
das condições da cidade de Manaus em meio 
ao conflito mundial. Halim foi receber o filho 
Yaqub no Rio de Janeiro, pois este acabara 
de chegar do Líbano. Na primeira conversa 
o pai comenta sobre o estado de penúria 
em Manaus, “a penúria e a fome nos anos 
de guerra” (HATOUM, 2000, p. 14). Aqui 
emerge um dos elementos importante da 
narrativa, a cidade de Manaus. 

As páginas seguintes do romance narra 
o retorno de Yaqub à cidade. A descrição rica 
e detalhada revela a vivencia típica de quem 
mora em Manaus. De acordo com o relato 
podemos perceber,  

no caminho do aeroporto para 
casa, Yaqub reconheceu um peda-
ço da infância em Manaus, se emo-
cionou com a visão dos barcos co-
loridos, atracados à margem dos 
igarapés por ele, o irmão e o pai 
haviam navegado numa canoa co-
berta de palha (HATOUM, 2000, 
p.16).   



254

A lembrança da cidade da infância 
emerge com violência da memória de Yaqub, 
que foi mandando quando tinha treze anos 
para o Libano, por volta de 1938. Em obe-
diência ao pedido de Zana, apenas Yaqub foi 
apartado do seio familiar. 

Muito daquela cidade que permanecia 
viva na memória de Yaqub ainda  podia ser 
vista, “ os barcos, a correria na praia quando 
o rio secava, os passeios até o carreiro, no 
outro lado do rio Negro, de onde voltavam 
as cestas cheias de frutas” (HATOUM, 2000, 
p.17). 

Os anos de crise da economia do lálex 
não podem ser vistos como tempo de miséria 
para todos. Se eles de fato representam a 
falência de grandes comerciantes ligados às 
antigas firmas aviadoras, para muitos serin-
gueiros, por exemplo, representou o fim da 
dívida e do sistema de imobilização da força 
de trabalho. 

Mais do que isso, havia em certa medida 
um porto movimentado com mercadorias 
vindas das comunidades próximas, uma 
cidade flutuante com uma economia relati-
vamente dinâmica. A crise de carnes verdes e 
o problema do abastecimento não afetavam a 
todos da mesma forma. 

Os poucos trabalhos no campo da his-
tória sobre o período destacam os momentos 
de dificuldade pelos quais a cidade estava 
passando. Alguns livros do gênero de me-
mórias como os do Tiago de Melo: Manaus, 
amor e memória (1984) e de Jeferson Peres: 
Evocação de Manaus: como eu a vi e sonhei 
(2002), por exemplo, se preocupam em dizer 
que mesmo diante de certas dificuldades 
financeiras, pois não corria dinheiro, as 
relações sociais eram construídas a partir de 
laços de amizade e companheirismo. 

É neste período e nesta cidade que os 
personagens do romance passeiam, namo-
ram, brigam, divertem-se, enfim, constroem, 
enquanto processo, a sua subjetividade.    

Os bailes jovens para as famílias com 
mais recursos agitam as noites de carnaval, 
“quando o som das marchinhas carnavales-
cas e a gritaria dos bêbados enchiam a at-
mosfera de Manaus” (HATOUM, 2000, p.19) 
e as pessoas adentravam a noite cantando 
e dançando. Foi num desses bailes, ainda 
antes da viagem para o Líbano, que Yaqub se 
aproximou de sua futura esposa Livia. 

A volta de Yaqub do Líbano faz pulular 
em sua memória uma serie de vivencias ordi-

nárias que haviam ficado obliteradas por al-
guns anos. No fundo a experiência diaspórica 
de quem se afasta do lugar de origem, mas 
nunca deixou efetivamente e afetivamente, 
porque estabelece a ligação pela memória, de 
pertencer ao lugar originário. 

Após o primeiro dia de reencontro com 
os seus, Yaqub, ao cair da tarde, encosta no 
parapeito da casa volta a observar a cidade 

olhava os passantes que subiam e 
desciam a rua dos Remédios. Por 
ali circulavam carroças, um e ou-
tro carro, cascalheiros tocando 
triângulos de ferro, na calçada ca-
deira em meio circulo esperavam 
os moradores para a conversa do 
anoitecer; no batente das janelas; 
tocos de velas iluminavam as noi-
tes da cidade sem luz. (HATOUM, 
2000, p.22). 

Essa experiência da cidade sem luz 
durante os anos de guerra é recorrente nos 
memorialistas que retratam o período. Au-
tores como  Peres e Melo lembram-se das 
experiências da Manaus da década de 1950 
e da falta de energia na cidade, sendo que 
apenas algumas casas, as dos político mais 
influentes, possuíam luz elétrica durante à 
noite. 

As condições de vida na cidade era tema 
de conversa entre Hana e Domingas. Fala-
vam sobre o custo de vida, sobre os bairros 
pobres amontoados de trabalhadores, anti-
gos seringueiros que com a crise da borracha 
haviam abandonado as freguesias em busca 
de melhores condições na cidade.     

Tudo isso é contado por Nael. Ele escu-
ta, ouvi de outros e às vezes arranca alguns 
minutos de confissão. Algumas coisas ele 
também presenciou, no entanto, grande par-
te do que ele nos narra é fruto do que Halim, 
Zana e principalmente Domingas lhe con-
tava. Em determinado ponto do texto Nael 
diz: “Isso Domingas me contou. Mas muita 
coisa do que aconteceu eu mesmo vi, porque 
enxerguei de fora daquele pequeno mundo. 
Sim, de fora e ás vezes distante. Mas fui o 
observador desse jogo e presenciei muitas 
cartadas, até o lance final” (HATOUM, 2000, 
p.29). 

Ainda sobre a cidade, que mesmo às 
escuras, mantinha viva as atividades festivas, 
recreativas e esportivas. Numa fala de Hana 
questionando à Halim porque que Yaqub 
não sai de casa para se divertir, a cidade 
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emerge com força de acontecimento, na sua 
singularidade,  

seus bailes de carnavalescos, ain-
da mais animados no pós-guerra, 
com seus corsos e colombinas que 
saiam da praça da saudade des-
ciam a avenida em frenesi louco 
até o Mercado Municipal, as festas 
juninas, a dança do tipiti, os cam-
peonatos de remo, os bailes a bor-
do dos navios italianos e os jogos 
de futebol no Parque Amazonense 
(HATOUM, 2000, p. 32). 

Para quem gostasse de espaços mais 
alternativos, alguns ligado ao submundo, 
povoado de vidas consideradas infames pelo 
poder público, onde bêbados, prostitutas, 
cafetinas e viciados se multiplicavam, havia 
os salões da Maloca na rua dos Barés, do 
Acapulco, do Ckeik Club e do Sangri-lá. 

Outro aspecto dessa cidade que entrou 
como ponto para reflexão dos historiadores 
é a singular experiência da cidade flutuante, 
iluminada á luz de vela e candeeiro, palco de 
vida pulsante, de muitos conflitos e tantas 
esperanças. Consoante Hatoum, a cidade 
flutuante era “lugar de gente humilde: ca-
traieiros à espera da primeira travessia, car-
regadores seminus, garapeiros e vendedores 
de frutas que armavam tendinha de lona” 
(HATOUM, 2000, P.175). 

No romance de Hatoum as vivencias 
populares são densamente relatadas a partir 
dos encontros em botecos nessa cidade sobre 
as águas. A imagem da cidade labirinto, com 
suas ruas construídas de pontes de madeira 
suspensas, as inúmeras entradas, os muitos 
becos e a extensa rede de comercio que sus-
tentava não apenas as casas sobre as águas, 
mas a própria cidade de Manaus. Nael fala 
de suas conversas com Halim e as visitas a 
cidade flutuante que fazia aos domingos, 

Ele [Halim] me levava para um bo-
teco na ponta da Cidade Flutuante.  
Dali podíamos ver os barrancos 
dos Educandos, o imenso igara-
pé que separa o bairro anfíbio do 
centro de Manaus. Era a hora do 
alvoroço. O labirinto de casas er-
guidas sobre troncos fervilhava: 
um enxame de canoas navegava 
ao redor das casas flutuantes, os 
moradores chegavam do trabalho, 
caminhavam em fila sobre as tá-
buas estreitas, que formavam uma 
teia de circulação. Os mais ousa-

dos carregavam um botijão, uma 
criança, sacos de farrinha, se não 
fossem equilibristas, cairiam no 
Rio Negro. Um ou outro sumia na 
escuridão do rio e virava notícia 
(HATOUM, 2000, p. 120).  

Uma parte importante da vida econô-
mica da cidade de Manaus passava por essas 
cidade sustentava por troncos e palafitas. 
Autores como Marco Antonio Queiroz apon-
tam a presença de pequenas fábricas de gelo 
dando suporte para um intenso comercio 
de compra e venda de produtos vindos dos 
arredores de Manaus (QUEIROZ, 2001). 

No entanto,  o projeto de desenvolvi-
mento do governo militar, inserido numa 
longa proposta de modernização autoritária 
que se arrastava desde o século XIX, propu-
nha o desmantelamento da cidade flutuante. 

Para as autoridades militares, a cons-
trução de uma área de livre comércio em Ma-
naus e a posterior implantação de um parque 
industrial demandaria uma reforma na  ima-
gem da cidade que passava necessariamente 
pela retira das casas que, segundo o discurso 
oficial, traziam um tom desagradável para o 
turista comprador. 

Esse processo de destruição não esca-
pou a percepção de Hatoum, pois este relata, 
através do narrador, a presença de militares 
por todos os cantos da cidade, quando afirma 
que  “ a cidade estava inundada, que havia 
correria e confusão no centro, que a Cidade 
Flutuante estava cercada por militares [...] 
até nas árvores dos terrenos baldios a gente 
vê uma penca de soldados” (HATOUM, 
2000, p. 196).   

Desde o final do século XIX que os 
projetos de modernização do centro da ci-
dade de Manaus são pensados como formas 
de exclusão e deslocamento dos chamados 
indesejáveis da área de maior visibilidade da 
cidade. Porém, isso não que dizer que as pes-
soas acatam passivamente a decisão oficial.

A destruição violenta da Cidade Flu-
tuante, passando por cima de memórias e vi-
vencias de pessoas que possuíam uma intima 
relação com aquele espaço social,  foi sentida 
com dor e tristeza pelos moradores. A fala de 
Nael é reveladora desse processo 

Estava (Halim) ao lado do compa-
dre Pocu, cercado de pescadores, 
peixeiros, barqueiros e mascates. 
Assistiam, atônitos, à demolição 
da Cidade Flutuante. Os morado-
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res xingavam os demolidores, não 
queriam morar longe do pequeno 
porto, longe do rio. Halim balan-
çava a cabeça, revoltado, vendo 
todas aquelas casinhas serem der-
rubadas. Erguia a bengala e sol-
tava uns palavrões, gritava ‘por 
que estão fazendo isso? Não vamos 
deixar, não vamos’, mas os poli-
ciais impediam a entrada no bair-
ro. Ele ficou engasgado, e começou 
a chorar quando viu as tabernas 
e o seu bar predileto, A Sereia do 
Rio”, serem desmantelados a gol-
pes de machado. Chorou muito en-
quanto arrancavam os tabiques, 
cortavam as amarras dos troncos 
flutuantes, golpeavam brutalmen-
te os finos pilares de madeira. Os 
telhados desabavam, caibros e 
ripas caíram na água e se distan-
ciavam na margem do rio Negro. 
Tudo se desfez num só dia, o bairro 
todo desapareceu. Os troncos flu-
tuando, até serem engolidos pela 
noite (HATOUM, 2000, p. 211).   
 

 No caso da Cidade Flutuante, apenas 
os comerciante mais abastados foram inde-
nizados e nem todas as famílias conseguiram 
uma moradia nos bairros próximos ao centro  
que teriam sido destinados aos antigos mo-
radores dos flutuantes. No inicio da década 
de 1960 eram mais de 12 mil pessoas vivendo 
em aproximadamente 2 mil casas (SOUZA, 
2010, p. 15). Refiro-me aos bairros do Cres-
po, Raiz, Japim, Betânia e tantos  outros 
situados na Zona Centro Sul da cidade de 
Manaus.   

   
Humildes e humilhados: a expe-
riência de crianças órfãos  

Um dos temas mais importantes da 
obra em análise e que aparece como aspecto 
central em outros livros de Milton Hatoum é 
a experiência de adoção de crianças indíge-
nas que deixam suas comunidades de origem 
para vir estudar nas cidades da região e que 
acabam sendo tratados com empregadas 
domésticas ou terminam passando anos em 
instituições de ensino que lutam para apagar 
a experiência anterior dessas crianças. 

Tema que aparece em Dois Irmãos, 
mas que depois é novamente explorado em 
Órfãos dos Eldorado. Quem tem um pouco 
de conhecimento da história regional, ou um 
pouco de vivência na região percebe que esta 

prática perversa está enraizada nas relações 
sociais, principalmente entre famílias abas-
tadas da região.  

Em  Dois Irmãos, o caso emblemático 
é o de Domingas.  Índia do rio Negro, foi ofe-
recida ao casal Zana e Halim por uma freira, 
Irmãzinha de Jesus que entregou a cunhantã 
já batizada e alfabetizada. Domingas “cres-
ceu nos fundos da casa, havia chegado com 
a cabeça cheia de piolhos e reza cristã” como 
lembrou Halim (HATOUM, 2000, p.64). 

A empregada de origem indígena, 
aspecto presente até hoje na sociedade 
amazonense, havia passado alguns anos no 
orfanato para freiras, característica também 
recorrente na história da região em que 
crianças são retiradas do seio de sua aldeia, 
de suas famílias e são trazidas à Manaus, ou 
mesmo ficam em São Gabriel da Cachoeira, 
à quilômetros de distancia de suas comu-
nidades,  para serem educadas de forma a 
negar, terem vergonha da própria cultura 
indígena e depois de pacificadas, domesticas 
e catequisadas servirem como mão de obra 
barata nas casas de famílias ricas da cidade 
de Manaus.  

De acordo com Alba Pessoa, em revela-
dora pesquisa sobre o papel das instituições 
de tutela da cidade de Manaus, os espaços de 
educandários, bem como o juízo de órfãos 
funcionavam como ponte entre a infância e 
a exploração pelo trabalho (PESSOA, 2010, 
p.91).    

Domingas chegou ao orfanato depois da 
morte do pai, assassinato enquanto trabalha 
no piaçabal. Na casa das irmãs presenciou 
cenas de violência física e simbólica; 

as noites que dormiu no orfanato, 
as orações que tinha que decorar, 
e ai de quem se esquecesse de uma 
reza, do nome de uma santa. Uns 
dois anos ali, aprendendo a ler e 
escrever, rezando de manhãzinha 
e ao anoitecer, limpando os ba-
nheiros e refeitórios, costurando e 
bordando paras as quermesses das 
missões. (HATOUM, 2000, p.75).

Domingas era uma agregada, conside-
rada como quase da família, e esse quase 
revela toda a violência e humilhação vivida 
por pessoas que estão à margem, que sendo 
quase da família moram nos fundos da casa, 
são tratadas como sombra servil.  

A experiência de Domingas é narrada 
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pelo filho Nael, que ouvira da mãe quando 
esta comentava o nascimento dos gêmeos e 
ela tinha que ajudar Zana com um dos me-
nino, 

a cunhantã mirrada, meio escra-
va, meio ama, ‘louca pra ser livre’ 
como ela me disse certa vez, cansa-
da, derrotada, entregue ao feitiço 
da família, não muito diferente das 
outras empregadas da vizinhança, 
alfabetizadas, educadas pelas reli-
giosas das missões, mas todas vi-
vendo nos fundos das casas, muito 
perto da cerca ou do muro , onde 
dormiam com seus sonhos de liber-
dade. (HATOUM, 2000, p.74).  

Nesse contexto há uma passagem re-
veladora narrada por Nael quando ele e sua 
mãe vão passear na comunidade do Acaju-
tuba no baixo rio Negro. O passeio no fundo 
representa uma viagem da volta, no sentido 
em que as lembranças dos acontecimentos 
ligados à separação da família, a morte 
do pai, o nome dos lugares, dos pássaros e 
cantos remetem a experiência do povoado de 
São João na margem do Jatuarana. O forte 
apego ao lugar e a dramática experiência de 
separação emergem da fala de Domingas 
quando ela diz: “ ‘o meu lugar’ , não queria 
sair de São João, não queria se afastar do 
pai e do irmão, ajudava as mulheres da vila 
a ralar mandioca e a fazer farinha, cuidava 
do irmão menor enquanto pai trabalhava na 
roça” (HATOUM, 2000, p. 74). 

 A mãe de Domingas havia nascido em 
Santa Isabel e gostava das noites dançantes 
da festa do ajuri, já o pai, trabalhava no corte 
da piaçaba e na coleta da castanha. Todas 
essas passagens estão carregadas de histori-
cidade, pois revelam não só a dinâmica das 
aldeias e povoados indígenas como também 
mostram as formas como essas populações 
do rio Negro foram exploradas através do uso 
compulsório da força de trabalho aplicado na 
extração da piaçaba, tradicionalmente reali-
zada no rio Negro e na coleta da castanha.  

Entre o cuidado com os gêmeos e a or-
dens de Zana, Domingas quebrava o silencio 
e cantava em Nheengatu, língua geral ama-
zônica resultante da fusão entre o português 
e o tupi. Outra atividade que lhe dava prazer 
era esculpir bichinhos em madeira muirapi-
ranga, pássaros e serpentes que aprendera a 
fazer com seu pai ainda criança. 

A trajetória de Domingas representa a 

história de inúmeras crianças que são retira-
das à força de seus pais  e são trazidas para 
cidade para trabalharem em casa de família. 
Mais do que isso, é a história que sujeitos que 
ao chegar à cidade vão trabalhar nos serviços 
de coleta de lixo, morar nos bairros carentes 
resultantes de ocupações populares sem a 
mínima infraestrutura e bem distante do 
centro da cidade. O próprio autor afirma que 
a construção da personagem se deu por uma 
adesão afetiva a pessoas que são desgarradas 
de seus povoados e que moravam e trabalha-
vam em Manaus (HATOUM, 2005, p. 84). 

Numa tarde de domingo, Nael e sua 
mãe saem para passear na Matriz, centro da 
cidade e as relações expostas acima emergem 
na voz de Nael: “Sentados na escadaria da 
igreja, índios e migrantes do interior do ama-
zonas esmolavam. Domingas trocou palavras 
com uma índia e não entendi conversa” (HA-
TOUM, 2000, p. 240). 

Na realidade, os povos indígenas 
sempre estiveram presentes na história da 
cidade de Manaus, silenciaram em alguns 
momentos, foram silenciados em muitos 
outros e ficaram invisibilizados por décadas 
na história da cidade. 

A Ditadura Militar e as amizades 
clandestinas 

Como dito inicialmente, um dos temas 
tratados no romance e que me impulsou a re-
fletir e escrever estas linhas está relacionado 
ao período da ditadura militar no Amazonas. 
Quase trinta anos após o fim do regime mi-
litar,  pouquíssimos autores, quase sempre 
vinculado a crônica jornalística, escreveram 
sobre o tema. 

O silêncio foi quebrado recentemente 
com as discussões sobre a construção da 
comissão da verdade e o grupo de apoio 
local. Professores ligados a Universidade 
Federal do Amazonas, ativistas e defensores 
dos direitos indígenas, jornalistas e advoga-
dos participaram das duas reuniões para a 
composição do comitê local que tem como 
objetivo contribuir com as investigações ini-
ciadas pela Comissão da Verdade instituída 
recentemente. 

Nesse contexto, a forma como o escri-
tor  Milton Hatoum explora o tema ganha 
relevância, pois contribui, a partir de uma 
perspectiva crítica, para a compreensão do  
período histórico a partir da narrativa literá-
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ria. 
Retornando ao romance, o tema da 

ditadura é posto a partir da perseguição das 
atividades  desenvolvidas pelo professor de 
francês Antenor Laval. Ainda no ínicio de 
abril de 1964, professores e estudantes do 
Liceu Rui Barbosa, conhecido popularmente 
como “galinheiro dos vândalos” reuniram-
se para protestar na praça das Acácias em 
frente ao bar mocambo. Foi neste ato que o 
professor foi levado pelo exercito para não 
mais aparecer.   

Foi humilhado no centro da pra-
ça das Acácias, esbofeteado como 
se fosse um cão vadio à mercê da 
sanha de uma gangue feroz. Seu 
paletó branco explodiu de verme-
lho e ele rodopiou no centro do co-
reto, mas mãos cegas procurando 
um apoio, o rosto inchado voltado 
para o sol, o corpo girando sem 
rumo, cambaleando, tropeçando 
nos degraus da escada até tombar 
na beira do lago da praça[...] La-
val foi arrastado para um veiculo 
do Exército, e logo depois as portas 
do café mocambo foram fechadas 
(HATOUM, 2000, p. 191). 
 

A lembrança desse acontecimento mar-
cou a trajetória de Nael. Logo após o desapa-
recimento do mestre os alunos reuniram-se 
para homenagear o mestre com um minuto 
de silêncios e depois fizeram, em voz alta, a 
leitura de poemas. O rebelde Omar, incon-
formado e emocionado, leu o último poema 
em tributo ao professor e amigo.  

Os dois, Omar e Laval costumavam 
frequentar juntos os puteiros do baixo mere-
trício da cidade de Manaus, principalmente 
os situados da rua Frei José dos Inocentes, 
centro velho da cidade. Na verdade, a morte 
do professor calou fundo em Omar, pois 
nunca mais ele foi o mesmo após o desapare-
cimento do mestre/amigo.  

Antenor Laval representa a vida de 
muitos professores ex-militantes que tinham 
uma trajetória inicial marcada pelo engaja-
mento político em grupo de esquerda e que 
chegava a certa fase da vida amargurado, 
com poucas esperanças, as vezes longe das 
pessoas e próximo dos livros e do álcool. No 
momento em que estoura o golpe civil-mili-
tar o antigo militante é silenciado. 

É possível que no presente contexto, 
muita coisa desse período venha á tona. Nos 

últimos dois meses (maio e junho de 2012) 
percebe-se um movimento favorável em que 
alguns artigos foram publicados em jornais 
de grande circulação na cidade; professo-
res começaram a pautar o tema em suas 
palestras e um professor, Aloisio Nogueira, 
reconhecido pela sua trajetória politica com-
batente, deu um depoimento público sobre 
sua experiência durante o período.   

O jovem Nael não entendia muito bem 
as razões da quartelada. A tomada de cons-
ciência a partir da compreensão do processo 
coincide com o aniversário de 18 anos de 
Nael. Sua maturidade está diretamente rela-
cionada ao aprendizado pela dor.  

 O fato era que a cidade toda estava 
sitiada, nomes e livros eram proibidos de 
circular e todos percebiam o movimento de 
tropas nas ruas do centro. Como nos diz Nael 

as escolas e os cinemas tinham 
sido fechados, lanchas da marinha 
patrulhavam a baía do rio Negro, 
e as estações de rádio transmitiam 
comunicados do Comando Mili-
tar da Amazônia. Rania teve que 
fechar as porta porque uma gre-
ve dos portuários terminara num 
confronto com o Exército (HA-
TOUM, 2000, p.198). 

 A região do porto, entrada da cidade, 
tem historicamente presenciado a força 
dos movimentos paredistas. Desde o final 
do século XIX que estivadores e portuários 
vem a público denunciar a precarização das 
condições de trabalho. A historiadora Maria 
Luiza Pinheiro, estudiosa das mobilizações 
na área do porto, analisou o processo de 
construção grevista dos estivadores de Ma-
naus (PINHEIRO, 2003).    

Na ficção de Milton Hatoum, o espaço 
do porto e seus trabalhadores são consti-
tuídos locus de resistência. Nael observava 
tudo aquilo nauseado “os soldados gritavam, 
davam vivas, uma barulheira de vozes e 
buzinas alarmou a praça da Matriz. Era um 
comboio de caminhões que vinha da praça 
General Osório e ia na direção do Rodoway” 
(HATOUM, 2000, p.1999). 

Consoante Leila Perrone-Moisé, o ro-
mance de Milton Hatoum questiona, através 
da voz do narrador Nael, o mito do progresso 
e do desenvolvimentismo excludente, denun-
cia a ocupação da cidade feita pelos militares, 
esses “monstros verdes” mais assustador do 
que a floresta e revela toda repressão e vio-
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lência do vivida durantes os anos de recru-
descimento do regime (PERRONE-MOISÉ, 
2007, p.286).   

Conclusão 
A narrativa ficcional do escritor Milton 

Hatoum está densamente carregada de 
História. Nesse sentido, podem-se recuperar 
sujeitos e processos que ainda permanecem 
silenciados pelo discurso oficial e até mesmo 
pelo discurso acadêmico mais progressista. 

Outro aspecto forte, presente em Dois 
Irmãos, é a atualidade do tema da Ditadura 
Militar no Amazonas. A recente formação de 
um comitê local ligado à Comissão da Verda-
de foi o que me impulsionou à releitura do 
texto de Milton Hatoum, ou seja, problemas 
do tempo presente, da vida presente, nos 
fazem olhar para o passado recente e proble-
matiza-lo de outra forma. 

Diante disso, acredito na fecundidade 
dos livros de Milton Hatoum na medida em 
que eles estão carregam uma riqueza literária 
enquanto forma, mas que também possuem 
uma densidade de conteúdo e permitem um 
diálogo fecundo entre a Literatura,  a Histó-
ria e a Antropologia  

Notas
1  Doutorando em Sociedade e Cultura na Ama-
zônia - Universidade Federal do Amazonas, bolsista 
FAPEAM. 
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Introdução
O objetivo do presente artigo é discutir 

a tradução da identidade amazônica e sua 
difusão através das obras “Fight for the 
Forest: Chico Mendes in his own words”, de 
Chico Mendes; Tony Gross e Latin America 
Bureau, 1989, e “O testamento do homem 
da floresta: Chico Mendes por ele mesmo”, 
Cândido Grzybowski, 1989, considerando o 
tradutor como conseqüência do meio em que 
vive, o que interfere diretamente na forma 
de traduzir, pois o mesmo traz em seu texto 
características próprias de sua cultura e con-
sequentemente, seu próprio entendimento a 
respeito da obra a ser traduzida. 

Para tanto, apresentaremos, inicial-
mente, breves considerações sobre a figura 
de Chico Mendes e as obras realizadas a 
partir de sua última entrevista concedida à 
Grzybowski, no final de 1988. Em seguida de-
senvolveremos o conceito de tradução; além 
de discutir a relação entre as duas obras e se 
há a permanência da identidade amazônica 
na obra adaptada, para finalmente expor as 
considerações finais desenvolvidas a partir 
das obras e tópicos expostos. 

Chico Mendes e as obras
Francisco Alves Mendes Filho nasceu 

num seringal em Xapuri, Acre, em 15 de 
dezembro de 1944. Teve dois filhos e foi 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Xapuri, militante do Partido dos 
trabalhadores, membro do Conselho dos Se-
ringueiros e da Central Única dos Trabalha-
dores – CUT, lutou em defesa da Amazônia, 
recebeu prêmio da ONU, sendo assassinado 
em 22 de dezembro de 1988.

 Aproximadamente um ou dois meses 
antes de seu falecimento, concedeu uma en-
trevista ao Professor Pedro Vicente Sobrinho, 
da Universidade Federal do Acre, a qual deu 
origem ao livro “O testamento do homem da 
floresta” e à adaptação “Fight for the forest: 
Chico Mendes in his own words”, nas quais 

relata os momentos mais marcantes de sua 
vida política. Desde seu contato direto com a 
floresta amazônica, sem ser letrado, até seu 
envolvimento com projetos voltados a defesa 
da Amazônia.

A obra “O testamento do homem da flo-
resta: Chico Mendes por ele mesmo” foi es-
crita através da entrevista de Chico Mendes, 
feita pelo professor Pedro Vicente Sobrinho, 
da Universidade Federal do Acre (UFAC), e 
roteiro de Cândido Grzybowski. O objetivo 
inicial era de servir de apoio a um livro sobre 
movimentos sociais solicitados pela editora 
Latin America Bureau, de Londres, sendo 
utilizados aproximadamente vinte outros 
movimentos sociais. Entretanto, o assas-
sinato de Chico Mendes fez com que fosse 
repensado o uso do material da entrevista, 
dando origem a um “testamento” sobre a vida 
e o trabalho em prol da floresta amazônica, 
fonte de sustento dos seringueiros. “Trata-se 
de um relato vivo, palpitante, de alguém que 
amava a vida, os seus companheiros, o meio 
em que vivia.” (GRZYBOWSKI, 1989, p.17).

O livro está organizado em: Apresen-
tação - publicada pela editora FASE (Fede-
ração de Órgãos para Assistência Social e 
Educacional), visando expor o objetivo da 
obra; Biografia; Introdução e Oito capítulos 
que relatam desde o movimento de resis-
tência dos seringueiros ao desmatamento 
até a morte de Chico Mendes e o Glossário, 
completando 71 páginas.

Por sua vez, a obra “Fight for the Forest: 
Chico Mendes in his words”, é uma adapta-
ção do livro “O Testamento do Homem da 
Floresta: Chico Mendes por ele mesmo”, pu-
blicado pela editora Latin America Bureau, 
de Londres; traduzida por Chris Whitehouse; 
editado por Duncan Green e contendo ma-
terial adicional por Tony Gross, em 1989. O 
mesmo está organizado em: Mapa do Brazil; 
Mapa do Acre; Biografia (tradução da obra 
utilizada como base); “Stop” – passagem 
extraída da introdução do folheto original 
“O testamento do homem da floresta”, o qual 
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contém a entrevista com Chico Mendes; In-
trodução – onde é relatado como Tony Gross 
ficou sabendo da morte de Chico Mendes e 
buscou preparar a obra em discussão para 
publicação; “The History of Rubber” – apre-
senta a história da borracha e sua relação 
com Chico Mendes, a fim de orientar o leitor; 
“The life a rubber tapper” – relata como era a 
relação entre os seringueiros, a borracha e o 
seringalista; “Capter 1: First Lessons”- Chico 
Mendes descreve como teve envolvimento 
com a exploração da borracha e como conhe-
ceu Euclides Fernandes Távora; e mais cinco 
capítulos discutindo a luta pelo desenvolvi-
mento sustentável da Amazônia e a relação 
com os seringueiros. O livro ainda contém 
“Epilogue”; “Footnotes” – notas de rodapé; 
“Glossary”; “Brazil in Brief” – Brasil em 
breve; “Chronology – Acre”; “Chronology – 
Brazil” e “Further Reading” – outras leituras; 
num total de 96 páginas.

 Ambos os livros relatam a vida humil-
de de Chico Mendes e seu envolvimento com 
a política e com sindicatos a fim de defender 
os direitos dos seringueiros e a proteção da 
região amazônica.

Tradução
Traduzir um texto estrangeiro sobre o 

Brasil é o mesmo que buscar entender como 
o Brasil é visto e relatado em outros países, 
buscar entender e enxergar com os olhos 
estrangeiros o que seria a tradução da tra-
dução. Isso porque, em primeiro momento 
temos o texto sobre o Brasil, que o traduz 
sobre o olhar do escritor, e em segundo 
momento teremos a (re)tradução desse texto 
para a língua original do país objeto da obra. 
Conforme STUPIELLO, (2006, p.134): “A 
tradução seria, assim, uma espécie de ins-
trumento de ‘aculturação’, que domesticaria 
o texto estrangeiro, apropriando-se dele e 
tornando-o reconhecível ao leitor da língua 
de chegada.” Portanto, resulta da interação 
social entre duas culturas, como também 
podemos perceber em LACERDA, (2010, 
p.137): “[...] a língua não é um fim em si 
mesma na tradução, mas sim um meio de 
permitir o contato entre culturas e realidades 
diversas”. 

É possível constatar em GODARD, 
(2009, p.11) que “a tradução é considerada 
um ato de repossessão iconoclasta que 
re-escreve uma fonte de cultura para criar 

algo radicalmente novo numa sobrevida 
transformativa.” Ou seja, traduzir uma obra 
é o mesmo que torná-la própria do tradutor, 
pois há uma adaptação, mesmo que singela, 
de termos e elementos textuais pertencentes 
à cultura “receptora”, necessária para a com-
preensão dos leitores. 

Segundo SANTIAGO (2009, p.59):
Trabalhar com tradução envolve 
muito mais que conhecimento lin-
guístico. A atividade requer uma 
grande consciência da diversidade 
cultural, das marcas históricas de 
cada povo, de pontos de vista, de 
perspectiva e história da própria 
linguagem. Estudar tradução exi-
ge, portanto, uma compreensão de 
outras culturas, de diversidades 
geográficas, econômicas e de um 
conhecimento e consciência sobre 
a desigualdade entre povos.

 
Somente tendo essa consciência de di-

versidades culturais e desigualdade social é 
que se pode traduzir sem menosprezar ou até 
mesmo idolatrar o texto em discussão. Pois, 
deve-se levar em consideração que o tradu-
tor, antes de tudo, interpreta o texto original 
e o escreve a partir de então, como vemos em 
LACERDA (2010, p.137): “[...] é fundamental 
considerar que o autor do original e o tradu-
tor possuem experiências de vida distintas, 
o que os leva a possuir discursos também 
diferentes”. 

Há muitos escritores e autores que têm 
respeito ao traduzir ou re-traduzir uma obra 
tentando permanecer o mais fiel possível à 
obra original, o que sabemos não ser realizá-
vel. Também conforme STUPIELLO (2006, 
p.136):

o texto traduzido é “outro” texto, 
que mantém outro tipo de relações 
entre os elementos, exatamente 
porque as coerções impostas pelas 
línguas levam a diferentes possi-
bilidades de contextualizações, de 
remissões, de encadeamentos, de 
atribuição de valores entre os ele-
mentos.

 
Portanto, STUPIELLO, (2006, p.136) 

concorda com OLIVEIRA, (2007, p.103 
apud LACERDA, 2010, p.132), pois também 
defende que a tradução é a recriação da obra:

A manipulação do texto pelo tra-
dutor é tida como característica 
da atividade e, portanto, algo que 
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deve ser reconhecido. O texto tra-
duzido ganha vida própria, rom-
pe as barreiras que o limitavam 
a texto secundário e torna-se fato 
histórico por si só. As palavras de 
ordem são ‘reescrita’, ‘descrição’, 
‘história’, ‘cultura’.

Ou seja, com a tradução surge um novo 
texto, resultante do contexto histórico-social 
em que o tradutor está introduzido. Não 
se trata de cópia da obra original, mas sim 
de uma recriação, até mesmo adaptação da 
mesma. 

Vale evidenciar também que por mui-
to tempo considerou-se a tradução como 
equivalência entre sistemas linguísticos, 
entretanto é perceptível que a mesma vai 
mais além, como podemos ver em LACERDA 
(2010, p.139):

Por mais que o tradutor busque na 
língua de chegada uma variedade 
linguística parecida ou, até mes-
mo, correlata àquela que caracte-
riza o texto fonte, ele nunca estará 
refletindo a mesma realidade sócio
-histórico-cultural. Nesse contexto, 
[...], o tradutor acabará tendo que 
optar – de acordo com o contexto 
em que ele se insere e com os ob-
jetivos específicos da tradução que 
está realizando – por uma postura 
estrangeirizante ou domesticado-
ra.

Entende-se estrangeirização sendo a 
tentativa de permanecer no texto as diferen-
ças linguísticas/culturais do texto de partida. 
E domesticação é a adaptação, pelo tradutor 
do texto original à cultura da sociedade para 
a qual será traduzido.

É válido ressaltar que o tradutor não 
deve levar em consideração apenas o signifi-
cado de palavras isoladas, mas sim a semân-
tica destas no contexto em que está inserida. 
Pois, conforme FURLAN (1996, p.553): “A 
fidelidade à palavra transforma a reprodução 
do sentido e pode levar diretamente à in-
compreensão”. Entende-se fidelidade, neste 
caso, como tradução unitária da palavra, sem 
discorrer sobre o contexto em que a mesma 
se encontra.

De acordo com LACERDA, (2010, 
p.138): “[...] o papel do tradutor acaba sendo 
o de intermediar culturas/variedades linguís-
ticas diversas, buscando, em cada atividade 

tradutória em particular, as melhores opções 
e soluções de acordo com o propósito a que 
se destina a tradução.” Não é uma tarefa fácil 
se trabalhar com tradução, para fazê-la é 
necessário conhecimento do assunto com o 
qual se está trabalhando, também habilidade 
e domínio do idioma a ser traduzido. Além 
de levar em consideração a construção da 
imagem mental bem como organização das 
idéias, o controle do filtro, a escolha das pa-
lavras e em conformidade com essas razões 
se determina os critérios para definir sua 
qualidade.

Conforme as citações acima, a obra 
traduzida passa a “pertencer” ao tradutor, 
sendo resultado da influência que o mesmo 
sofre pelo meio em que vive. São adicionadas 
características próprias do tradutor, essas 
resultantes da cultura em que está inserido. 
O tradutor adapta a obra para o receptor, 
permitindo assim a relação entre cultura tra-
duzida e cultura vivida. Traduzir é adaptar 
uma obra com o sentido mais aproximado 
possível da original, o que não é realizável 
sem possuir traços da cultura internalizada 
pelo tradutor, fato que acontece inconscien-
temente. 

Identidade amazônica e tradução
Muitos escritores, pintores, músicos 

desejam traduzir a Amazônia, e na verdade 
traduzem quando a descrevem, seja através 
de livros, de pinturas, de melodias e até mes-
mo fotografias. E quando falamos em obras 
que relatam a Amazônia nos remetemos à 
ideia de tradução do real, do original. En-
tretanto, deve-se levar em consideração que 
o tradutor é resultado do meio em que está 
imerso e traz consigo traços de sua cultura, 
costumes e experiências vividas, o que refle-
te em sua tradução, como foi explanado no 
tópico anterior.

Dessa forma, podemos perceber em 
GODARD (2009, p.30), que o texto original 
em si já é resultado da cultura em que está 
inserido e que a tradução deste é a adaptação 
para a cultura receptora:

A enunciação traduzível é assim 
um correlato de valores particu-
lares sócio-históricos. A luta das 
línguas é a luta para conquistar o 
mercado de bens simbólicos e con-
trolar os discursos institucionais a 
fim de efetuar mudanças na ordem 
social. A “pertinência” é determi-
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nada pelas relações de poder que 
regula quais contextos são rele-
vantes, quais assembléias consti-
tuem coerência. Estas relações de 
liderança não somente configuram 
a traduzível ou a prática signifi-
cativa da tradução, elas produ-
zem o tradutor como o sujeito de 
uma enunciação, de um discurso 
autônomo que é a transformação 
interpretativa, não uma repetição 
mimética.

Ou seja, não se trata apenas da repetição 
do texto a ser traduzido e sim da interpr eta-
ção do mesmo, para então traduzi-lo. E, para 
se conhecer a respeito da identidade de um 
país ou região, um importante instrumento é 
a tradução, como ressalta GODARD, (2009, 
p.31): “A tradução ajuda no desenvolvimento 
de tal consciência da identidade nacional 
em sua função enunciativa, constituindo o 
tradutor como um sujeito falante dentro do 
discurso de uma literatura emergente. Tam-
bém da literatura como emergência”.

Em relação às obras em discussão, na 
introdução da obra em inglês, há a descrição 
do Brasil como o país mais endividado do 
mundo: “Brazil is the world’s most indebted 
country. It owes over US$120 billion to 
northern banks and governments.”¹ (WHI-
TEHOUSE, 1989, p.04) Dá-se a entender 
que o autor quer contextualizar a situação 
econômica do país a fim de que o leitor en-
tenda a necessidade da extração e exportação 
da borracha.

No texto que antecede o primeiro capí-
tulo do livro “Fight for the forest: Chico Men-
des por ele mesmo” a miscigenação na região 
amazônica é descrita como conseqüência da 
redução das restrições a respeito dos serin-
gueiros se relacionarem, pois até então esses, 
geralmente vindos do semi-árido do Nordes-
te, fugindo da seca, deveriam ser solteiros, 
como pode-se notar no trecho abaixo:

During the rubber boom at the turn 
of the century the rubber tappers 
(generally men from the semi-arid 
north-east escaping the droughts) 
were obliged to remain single […]. 
In time, especially after the collap-
se of the boom, these restrictions 
were relaxed. Rubber tappers took 
partners, particularly Indian wo-
men, and a new culture evolved, 
based on this fusion of north-eas-
tern and indigenous characteristi-

cs. (WHITEHOUSE, 1989, p.11)²
Os seringueiros são descritos como “Il-

literate and innumerate” (analfabetos e não 
tinham conhecimentos matemáticos, não 
sabiam usar números), e estavam à mercê 
do “seringalista” palavra que é utilizada sem 
tradução e em itálico no texto. Compreende-
se então que o tradutor teve como objetivo 
manter a identidade regional da obra original, 
visto que “seringalista” é traduzido em inglês 
por “rubber boss”, onde “rubber” significa 
borracha, e “boss”, patrão ou empregador, 
dando o sentido de “patrão da borracha”; e 
a palavra em português tem o sentido de ser 
aquele que se dedica à exploração dos serin-
gais como patrão dos seringueiros, estes por 
sua vez, exploradores da borracha.

Mulheres e crianças começam cedo 
a auxiliar na extração da borracha, dando 
suporte a família: “Children learn to tap 
rubber from an early age. […] Although it is 
generally the men who do most of the rubber 
tapping, most women will learn the skills and 
is not uncommon for unpartnered women to 
support their families by tapping rubber.”³ 
(WHITEHOUSE, Cris. Fight for the forest: 
Chico Mendes in his own words. 1989, p.12), 
relato importante para a localização do papel 
da mulher na atividade extrativista do látex.

Em nota introdutória, GRZYBOWSKI, 
(1989, p. 09) descreve Chico Mendes como 
“homem de fala mansa, mas cheia de energia, 
envolvente pela convicção com que defendia 
as suas idéias. Personalidade marcante que 
nunca abandonou seu jeito simples de serin-
gueiro, de homem da floresta”. O que pode 
demostrar admiração e respeito do escritor 
pela pessoa de Chico Mendes.

Sobre como Chico Mendes começou a 
trabalhar com a extração da borracha, ele 
relata: “I started work at nine years old, and 
like my father before me, instead of learning 
my ABC I learned how to extract latex from 
a rubber tree.” (WHITEHOUSE, 1989, p.15). 
Ou seja, “Eu comecei a trabalhar aos nove 
anos de idade, e como meu pai antes de mim, 
ao invés de aprender meu ABC, eu aprendi 
como extrair látex da borracha.” O presente 
trecho foi adaptado do fragmento “Eu, com 
9 ou 10 anos, como todos os outros, comecei 
minha atividade como seringueiro. Mesmo 
meu pai, também o seu ABC foi sangrar a 
seringueira” GRZYBOWSKI, (1989, p. 61) 
Percebe-se que no fragmento extraído da 
obra brasileira permanece a forma de relato 
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na entrevista e, na obra adaptada, há um dis-
curso mais “trabalhado”, perdendo a fideli-
dade ao texto original, apesar de permanecer 
o sentido.

Chico Mendes narra que as escolas eram 
proibidas em estados de borracha da região 
amazônica, pois os seringueiros ao estuda-
rem poderiam descobrir o quanto estavam 
sendo explorados e a produção seria maior se 
as crianças trabalhassem ao invés de irem à 
escola. Na introdução da obra “O testamento 
do homem da floresta: Chico Mendes por ele 
mesmo”, GRZYBOWSKI (1989, p.16), vai 
mais além quando afirma que “Os excluídos 
economicamente se reintegram pela via polí-
tica. Mais para isto pagam um enorme preço, 
com a própria vida”.

Em 1962, Chico Mendes ressalta que 
uma nova pessoa passou por sua casa, no 
seringal levando jornais com ele. Depois de 
certo tempo, esse alguém se ofereceu para 
ensinar Chico Mendes a ler e escrever, o qual 
aceitou. Apenas depois de um ano que se co-
nheciam, essa pessoa contou sua história de 
vida a Chico Mendes e disse-lhe seu nome: 
“It was (era) Euclides Fernandes Távora.” 
(WHITEHOUSE, 1989, p.16). 

Há alguns trechos na obra em inglês 
que são apenas a tradução de partes do livro 
em português, apesar de se tratar de uma 
adaptação. Como em “Fight for the Forest: 
Chico Mendes in his words”:

In 1979, Wilson Pinheiro led a 
group of 300 rubber tappers to 
Boca do Acre, in the state of Ama-
zonas, and drove out a group of 
gunmen, confiscating who were 
threatening land squatters there. 
The rubber tappers only carried 
knives and sickles, but they still 
managed to disarm th gunmen, 
confiscating more than 20 automa-
tic rifles. When they got back to Rio 
Branco they handed the rifles over 
to the local army unit, but the local 
army commander got angry with 
them and accused them of wanting 
to turn the area into another Cuba. 
Wilson replied: ‘No, we are trying 
to avoid this place becoming ano-
ther Cuba. (WHITEHOUSE, 1989, 
p.29)

A citação acima trata da tradução feita 
a partir do trecho do livro “O testamento do 
homem da floresta: Chico Mendes por ele 

mesmo” (GRZYBOWSKI, 1989, p.19):
Em 79, Wilson Pinheiro teve a ca-
pacidade de organizar um grupo 
de 300 homens seringueiros e le-
vou-os à Boca do Acre, no Estado 
do Amazonas, pra expulsar um 
grupo de pistoleiros que estava 
ameaçando posseiros naquela re-
gião. Wilson Pinheiro conseguiu, 
com esse grupo de companheiros, 
tomar mais de 20 rifles automáti-
cos que os pistoleiros mantinham 
em Boca do Acre. O Wilson conse-
guiu liderar esse movimento. To-
maram as armas dos pistoleiros, 
deixaram os posseiros daquela 
região em paz e quando chegaram 
em Rio Branco entregaram as ar-
mas ao comando do Exército. De-
pois, o comando do Exército ficou 
bravo com eles por achar que eles 
queriam transformar isto numa 
nova Cuba. O Wilson dizia: “não, 
não estamos querendo evitar que 
isso se transforme numa Cuba.” 
Ninguém foi armado, o pessoal foi 
só de facão e foice e conseguiu de-
sarmar os pistoleiros. (GRZYBO-
WSKI, 1989, p.19)

Como podemos perceber a primeira 
linha do texto acima é traduzida de forma 
condensada na obra Fight for the Forest: “In 
1979, Wilson Pinheiro led a group of 300 
rubber tappers to Boca do Acre, in the state 
of Amazonas” – Em 1979, Wilson Pinheiro 
levou um grupo de 300 seringueiros para a 
Boca do Acre, no Amazonas. Em todo o pará-
grafo há diferença nas escolhas das palavras, 
mas o sentido geral do texto é o mesmo, como 
em “The rubber tappers only carried knives 
and sickles, but they still managed to disarm 
th gunmen” – Os seringueiros só carregavam 
facas e foices, mas ainda conseguiram desar-
mar os pistoleiros, confiscando mais de 20 
rifles automáticos. Trata-se do último trecho 
da obra em português com dados do meio do 
texto. Enfim, não é feita a tradução ao “pé da 
letra” e sim a leitura, compreensão e escrita 
das informações obtidas através do texto.

A diversidade de vida na floresta ama-
zônica é retratada na obra “Fight for the 
Forest: Chico Mendes in his words” (WHI-
TEHOUSE, 1989, p.38) como consequência 
de idade avançada desta; tendo também 
a razão da riqueza de diversidade o clima 
quente e úmido.
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É válido enfatizar um dos pontos mais 
importantes destacados na obra onde o tra-
dutor não deixou que o sentido se perdesse, 
trata-se do agrupamento dos índios dos 
seringalistas e comunidades ribeirinhas para 
fortalecimento do movimento, pois ambos 
tinham os mesmos objetivos em manter suas 
regiões preservadas. Essa aliança do povo da 
floresta é parte da sua identidade, e tem a fi-
nalidade a preservação da floresta amazônica 
com todos os seus ecossistemas, abundante 
em vida e que resulta na cultura da região.

O “Projeto Seringueiro” é tratado na 
obra de GRZYBOWSKI (1989, p.45), de 
forma mais abrangente, como pode ser ob-
servado no trecho abaixo:

[...] o Projeto Seringueiro que o 
Conselho Nacional dos Seringuei-
ros está desenvolvendo tem como 
objetivo ensinar ao seringueiro 
a ter mais amor pela floresta, a 
aprender a viver com a realidade 
dele, a ter amor, a lutar pela flo-
resta, enfim, descobrir que na flo-
resta existem várias alternativas 
que podem usar, pode até apren-
der, fazer outras coisas mais im-
portantes. É um processo lento, 
mas a gente vai chegando lá.

Entretanto em (WHITEHOUSE, 1989, 
p.32), podemos ter essas informações acima 
de forma mais objetiva possível:

Projeto Seringueiro is organised 
by the National Council of Rubber 
Tapper (CNS), and aims to encou-
rage the rubber tappers to identi-
fy more closely with the forest, to 
understand it, to learn more about 
it and defend it. It is a slow pro-
cess, but we are making progress. 
(WHITEHOUSE, 1989, p.32)

 
Trecho que pode ser traduzido como: 

“O Projeto Seringueiro é organizado pelo 
Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) e 
tem como objetivo incentivar os seringueiros 
para identificar mais de perto a floresta para 
compreendê-la, conhecer mais sobre ela e a 
defendia. É um processo lento, mas estamos 
a fazer progressos.” (Tradução nossa) A 
partir deste, nota-se que se trata do resumo 
de algumas partes da obra, tradução de frag-
mentos e produção textual feitos através da 
interpretação da obra em português.

E temos em inglês o seguinte fragmento 
pertencente à obra Fight for the Forest: Chico 

Mendes in his words. (WHITEHOUSE, 1989, 
p.41): “We realised that in order to guarantee 
the future of the Amazon we had to find a way 
to preserve the forest while at the same time 
developing the region’s economy.” Onde 
traduzimos como: “Percebemos que, a fim 
de garantir o futuro da Amazônia tivemos 
que encontrar uma maneira de preservar a 
floresta e, ao mesmo tempo, desenvolver a 
economia da região” (tradução nossa). Por-
tanto, pode-se sim ter o desenvolvimento de 
uma região sem destruir a floresta e o meio 
ambiente em si, através do desenvolvimento 
sustentável.

Nas duas obras a palavra “empate” 
aparece destacada. Na obra em português, 
o destaque é feito em negrito, posto que na 
adaptação em inglês, o destaque segue em 
itálico. Esse termo é muito utilizado pelos 
seringueiros como símbolo de suas reivindi-
cações, resistências e lutas.

Sobre a tradução como identidade, de 
forma geral, temos em FROTA (2000, p.228-
9 apud STUPIELLO, 2006 p.133):

Um sujeito desejante que, longe de 
ser universal, abstrato, anterior a 
qualquer discurso, é submetido a 
desejos e pensamentos inconscien-
tes, psiquicamente organizados em 
cadeias formadas a partir de sig-
nificantes que restaram gravadas 
na memória.

Ou seja, o texto traduzido será resultado 
de fragmentos de experiência armazenados 
inconscientemente na mente do tradutor, 
portanto será um novo texto, não sendo 
possível imitação.

A respeito da tradução e identidade, 
GODARD (2009, p.31) enfatiza que “A tra-
dução ajuda no desenvolvimento de tal cons-
ciência da identidade nacional em sua função 
enunciativa, constituindo o tradutor como 
um sujeito falante dentro do discurso de uma 
literatura emergente. Também da literatura 
como emergência.” Dessa forma, percebe-se 
que o tradutor influencia na propagação da 
identidade do objeto trabalhado.

O autor escreve sua interpretação da 
cultura do país, a sua tradução, segundo os 
elementos que possui, seja através da com-
paração ou da exaltação de determinados 
elementos, correndo até o risco de ser “infiel” 
ao texto original. Segundo Le Page, 1980 
apud LACERDA (2010, p.136): “a linguagem 



267

é o índice por excelência da identidade, e as 
escolhas linguísticas estão intimamente asso-
ciadas às múltiplas dimensões constitutivas 
da identidade social e aos múltiplos papéis 
sociais que o usuário assume na comunidade 
de fala.” Não há como evitar a influência do 
tradutor no texto, pois o mesmo é resultado 
de um aglomerado de experiências vividas, 
as quais permitem que traços sejam inseri-
dos na obra traduzida.

A tradução é necessária para a propaga-
ção da informação e troca de cultura (entre 
culturas). É válido ressaltar que a tradução é 
feita por diferentes pontos de vista e perspec-
tivas, além de interesses.

Contudo, cabe lembrar que traduzir a 
Amazônia é uma tarefa árdua. A necessidade 
de conhecer a cultura é primordial, pois o 
processo de compreensão depende da cla-
reza com a qual os cenários serão retratados 
através do contexto da determinada obra, 
o que é tarefa do tradutor. Vejamos então a 
responsabilidade em se transmitir essa cul-
turalidade, pois, “sentidos construídos de-
vem resultar no mesmo significado” (AGRA, 
s/d, p.08), e para desempenhar essa tarefa 
com êxito, é necessário objetivação e cautela, 
principalmente quando o objeto da tradução 
é o homem amazônico, que por diversas ve-
zes é descrito como um ser subdesenvolvido, 
atrasado ou inferior.

Logo, a identidade amazônica constada 
na obra “O testamento homem da floresta: 
Chico Mendes por ele mesmo” é retratada de 
forma mais condensada na obra “Fight for 
the Forest: Chico Mendes in his words”. De-
ve-se levar em consideração que o tradutor 
não foi fiel inteiramente à obra original por 
se tratar da adaptação de uma obra estran-
geira, onde a modificação do texto original e 
consequente perca de identidade é inevitável. 
A adaptação da obra mencionada contribuiu 
para difusão da história e contexto social da 
região amazônica, bem como sua identidade.

Metodologia
O presente artigo foi produzido a partir 

de pesquisa bibliográfica em artigos e livros 
disponíveis para pesquisa na internet e no 
acervo da Universidade Federal de Rondônia 
com foco no estudo das obras “Fight for the 
Forest: Chico Mendes in his own words”, de 
Chico Mendes; Tony Gross e Latin America 
Bureau, 1989, e “O testamento do homem 

da floresta: Chico Mendes por ele mesmo”, 
Cândido Grzybowski, 1989, discutindo a 
tradução e adaptação das obras supracitadas 
como importante meio de propagação da 
identidade amazônica para outros países.

Conclusão
A partir da explanação das obras “Fight 

for the Forest: Chico Mendes in his own 
words”, de Chico Mendes; Tony Gross e La-
tin America Bureau, 1989, e “O testamento 
do homem da floresta: Chico Mendes por 
ele mesmo”, Cândido Grzybowski, 1989, 
discussão sobre tradução e a importância das 
mesmas para a divulgação do contexto ama-
zônico e características da região, podemos 
concluir que a tradução é de suma importân-
cia para a propagação da história brasileira e, 
consequentemente da identidade da região. 
Chico Mendes foi uma figura de reconheci-
mento a nível internacional pelos trabalhos 
exercidos em prol da defesa da Amazônia, 
fonte de subsistência para os seringueiros. 
A tradução da obra, feita através de sua 
entrevista, teve como finalidade informar 
ao mundo a história de luta e determinação 
desse ícone brasileiro. Portanto, a partir 
deste, entende-se a importância do papel da 
tradução para a explanação da identidade 
amazônica, retratada por sua biodiversidade 
e fonte de vida para a população da região.

Foi destacado também que o tradutor 
é resultado do meio em que está inserido, 
dessa forma, sua tradução não será “pura”, 
pois apresentará traços da cultura e de 
experiências armazenadas em sua mente, 
involuntária e inconscientemente.

Notas
1 O Brasil é o país mais endividado do mundo. 
Ele deve mais de 120 bilhões de dólares aos bancos e                                          
governantes norte-americanos. (Tradução nossa)
² Durante a explosão d borracha na virada do 
século, os seringueiros (geralmente homens do semi-á-
rido do Nordeste, fugindo da seca), eram obrigados a 
permanecer solteiros [...]. Com o tempo, especialmen-
te depois do colapso da explosão da borracha, essas 
restrições foram reduzidas. Os seringueiros tomaram 
como parceiras, particularmente as índias, e uma nova 
cultura evoluiu, com base nesta fusão de características 
nordestinas e indígenas. (Tradução nossa)
³ As crianças aprendem a explorar a borracha 
com idade precoce. [...] Embora geralmente, sejam os 
homens que fazem a maior parte da extração da borra-
cha, as mulheres aprenderão com destreza e não é inco-
mum para mulheres sem parceiros para darem suporte 
às famílias dos seringueiros. (Tradução nossa) 
4 Em 1979, Wilson Pinheiros levou um grupo 
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de 300 seringueiros para a Boca do Acre, no estado do 
Amazonas, e expulsou um grupo de homens armados, 
que estavam ameaçando confiscar ocupantes de terras 
lá. Os seringueiros só carregavam facas e foices, mas 
ainda conseguiram desarmar os pistoleiros º, confis-
cando mais de 20 rifles automáticos. Quando eles vol-
taram para o Rio Branco entregaram os fuzis sobre a 
unidade local do exército, mas o comandante local do 
exército ficou bravo com eles e os acusou de querer 
transformar a área em outra Cuba. Wilson respondeu: 
“Não, nós estamos tentando evitar este lugar se tornar 
outra Cuba”. (Tradução nossa)
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Introdução
Apesar de a língua estrangeira (inglês e 

espanhol, especificamente), ser uma forma 
de comunicação e um ato social, as escolas 
de ensino médio tem como objetivo maior 
ensinar as regras gramaticais dessa língua 
e os vocábulos mais utilizados tendo em 
foco a preparação dos alunos para um bom 
desempenho no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). Entretanto, sabemos que 
nem sempre esse objetivo é atingido. Por 
isso, o que propomos é saber se esse ensino 
de línguas nas escolas públicas, ao menos 
ajuda os alunos a responder as questões do 
ENEM, proporcionando-lhes uma chance de 
especialização profissional na área desejada.

O tema em estudo é o “Desempenho dos 
alunos do terceiro ano do ensino médio na 
resolução de questões de língua estrangeira 
(LE) do ENEM”. Nossa preocupação é abor-
dar se as aulas de Língua Estrangeira, em 
escola pública estão tendo algum resultado 
positivo para a mudança de vida dos alunos, 
preparando-os adequadamente para esse 
exame imprescindível na aprovação em 
universidades públicas e na maioria das fa-
culdades particulares. Já que, como sabemos 
os alunos dificilmente ou, se possível dizer, 
quase nunca, concluem o ensino médio sa-
bendo uma nova língua.

O problema a ser discutido é se “Os 
alunos dos terceiro ano do ensino médio da 
escola Estadual Plácido de Castro (Jaru/RO) 
estão preparados para a prova do ENEM na 
área de LE”. Temos como intenção trabalhar 
diretamente com os estudantes, aplicando-
lhes simulados com questões de Língua 
Estrangeira para os alunos do terceiro ano 
da Escola Estadual Plácido de Castro, do 
município de Jaru, avaliando os resultados.

O nosso objetivo é mostrar, de forma 
geral, o real desempenho dos alunos nas 
questões de LE no ENEM, se a escola a qual 
foi submetido o teste prepara adequadamen-
te seus alunos para a aprovação no exame 
e se há diferença entre os alunos que fazem 

curso particular de LE com os que não fazem. 
Para a obtenção dos resultados neces-

sários à pesquisa, foram aplicados simulados 
com questões de LE do ENEM e do vestibular 
da UNIVERSIDADE FEDERAL DE RON-
DÔNIA aos alunos do terceiro ano do ensino 
médio da escola estadual Plácido de Castro. 
Esta considerada uma das melhores escolas 
do município de Jaru, e umas das melhores 
do estado, e será analisado se esses alunos 
estão aptos ou não para responder a essas 
questões.

No questionário os alunos responde-
rão também se fazem ou já fizeram algum 
tipo de curso de LE (cursos particulares ou 
cursos preparatórios para o ENEM), para 
assim analisarmos se há diferença entre 
esses alunos e os demais. Os alunos deverão 
responder todas as questões, tanto de inglês 
quanto de espanhol, independente de sua 
preferência optada para o ENEM, pois o ob-
jetivo é saber se estão aptos para responder 
essas questões, seja ela no idioma que for 
(inglês ou espanhol).

Caso apresente uma diferença muito 
grande ou não haja resultados positivos no 
simulado aplicado, buscaremos entender a 
razão disso com um questionário aplicado 
aos professores de LE. Esse questionário tem 
como objetivo saber se esse professor é for-
mado na área em que atua e se tem apoio da 
escola e dos pais ou responsáveis dos alunos 
no ensino de sua disciplina; se há interesse 
dos alunos em sua disciplina; e se há apoio 
e respeito de seus colegas de trabalho. Será 
solicitado aos alunos que, com base nas 
questões apresentadas, avaliem suas aulas 
de LE.

O ensino de língua estrangeira no 
Brasil

Sabemos que o ENEM hoje é a porta 
de entrada para diversas universidades e 
faculdades no Brasil. E a partir do ano de 
2010 foram implantadas questões de Língua 
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Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol) 
no exame. Entretanto, o ensino de língua 
estrangeira teve início no Brasil no começo 
do século XIX, sendo introduzidas a língua 
inglesa e a língua francesa. 

Para ser mais exato, o ensino de língua 
inglesa, francesa e alemã foi implantado no 
ano de 1837, sendo que posteriormente a 
língua alemã foi substituída pelo espanhol. 
PICANÇO (2009, p. 37) ressalta que 

[...] até 1942, seguindo o modelo 
dos liceus franceses, eram oferta-
das aulas em latim e grego (nos es-
tudos clássicos), e de francês (por 
sete anos), inglês (por cinco anos), 
alemão (um ano). Após 1942, por 
conta dos problemas diplomáticos 
com a Alemanha durante a Segun-
da Guerra Mundial, o alemão foi 
substituído pelo espanhol.

De 1961 a 1998 o ensino de LE não era 
obrigatório no Brasil. Sobre esse aspecto 
FRAGA (2001) afirma que somente a partir 
da década de 90, devido à globalização e 
políticas socioeconômico-culturais, o ensino 
do espanhol se expandiu. 

FERNÁNDEZ (2009, p. 06) enfatiza 
que:

El domínio del inglés por parte de 
una comunidad es, hoy en día, un 
elemento clave que no podemos de 
ninguna manera soslayar. Sin em-
bargo, es igualmente cierto que se 
trata de un componente necesario 
pero insuficiente. En ese sentido, a 
ambos lados del Atlántico parece 
desarrollarse la misma tensión en-
tre la visión pluralista que apoya 
el aprendizaje de diversas lenguas 
extranjeras – junto con la riqueza 
cultural que cada una representa 
– con la visión más utilitarista que 
sustenta la hegemonía del inglés 
como lingua franca internacio-
nal.¹ 

Podemos concluir que aprender uma 
segunda língua se faz necessário para uma 
comunicação mais abrangente, apesar de 
haver a tensão entre se aprender diversas 
línguas estrangeiras e aprender apenas o 
inglês como língua universal. Muitos artigos, 
pesquisas científicas, conteúdos disponíveis 
na internet e em canais fechados de TV são 
em língua inglesa, em primeiro momento, e 
espanhola, num segundo momento. Trata-se 

da atual hegemonia do inglês como língua 
internacional, como defende Fernández, na 
citação acima. 

POZZO (2009, p.16) sintetiza a necessi-
dade de se aprender uma LE:

Paralelamente a la educación no 
formal, las lenguas extranjeras 
circulan a través de los médios de 
comunicación em función del ac-
ceso recientemente generalizado a 
canales extranjeros por medio de 
la TV por cable, la Internet, y más 
tradicionalmente, la música pop.² 

Dessa forma, percebe-se a importância 
da implantação do ensino de Língua Inglesa 
e Espanhola nas escolas brasileiras, não só 
por questões econômicas de interesse do 
país (relações internacionais), mas também 
por essa “importação” de informações in-
ternacionais devido aos diversos meios de 
comunicação.

Aprendizagem e avaliação em lín-
gua estrangeira

Tendo como preocupação os requisitos 
necessários para um bom rendimento em 
provas de LE, é importante destacar que 
para analisar as questões de LE não se pode 
saber apenas o significado (tradução) das 
palavras, é necessário saber o que essa pa-
lavra representa no contexto. Como FRAGA 
(2001, p.14) ressalta: “As palavras não têm 
significado em si, se uma palavra significa é 
porque tem textualidade, a sua interpretação 
é resultado de um discurso que a sustenta, 
que a insere em uma realidade significativa”.

Sobre a aprendizagem, JORDÃO (s/d, 
p.08) defende que:

[...] aprender uma língua estran-
geira é, por sua vez, aprender 
procedimentos interpretativos de 
construção de sentidos, de percep-
ções de mundo diferenciadas, in-
dependentemente do grau de pro-
ficiência atingido. Assim, o espaço 
de sala de aula é percebido como 
local de formação de subjetivida-
des. 

Para avaliar o aluno é necessário aplicar 
provas, testes, exames que serão analisados. 
Através do resultado será possível identificar 
se o objetivo de aprendizagem foi atingido, se 
a expectativa do professor foi superada.

O ENEM visa inspecionar o ensino nas 
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escolas públicas e selecionar os alunos mais 
preparados para ingressar na universidade.

 Em relação ao conceito de avaliar, 
segundo a descrição de MEDEIROS, (apud 
FRAGA, 2001, p. 42) podemos concluir que 
se difere de medir, pois:

Avaliar é atribuir determinados 
valores a algo para certo fim. To-
dos devem medir igualmente com 
o mesmo instrumento; todos não 
valiam igualmente o mesmo ob-
jeto, pessoa ou fato. Quanto mais 
fiel e minuciosa a descrição da rea-
lidade (feita pela medida), tanto 
menos emocional será sua avalia-
ção.

 Já LUCKESI apud FRAGA (2001, p.42) 
define avaliação como “um juízo de qualida-
de sobre dados relevantes para uma tomada 
de decisão”.

 Com o ensino de LE deveriam ser de-
senvolvidas quatro habilidades: ler; escrever; 
ouvir e falar; e a avaliação das mesmas. En-
tretanto, a metodologia de ensino é voltada 
para a gramática, tradução e interpretação 
de textos, pois são itens exigidos por vestibu-
lares e recentemente pelo ENEM.

Sobre a avaliação, FRAGA (2001, p. 50-
51) é concisa:

Gostaríamos que a avaliação, na 
sua prática diária, fosse encara-
da como um auxiliar no processo 
de ensino e de aprendizagem cujo 
objetivo não estivesse centrado na 
aprovação ou reprovação do alu-
no, mas no sentido de realimentar 
o planejamento, identificando os 
pontos fortes e fracos da apren-
dizagem, apontando para as difi-
culdades e para formas de melhor 
resolvê-las.

Através dessa citação percebe-se que a 
avaliação deveria ter como objetivo analisar 
se o aluno está aprendendo o que lhe é en-
sinado e se o mesmo é capaz de utilizar esse 
conhecimento. E, sendo o resultado negati-
vo, um novo planejamento de ensino deveria 
ser colocado em prática. A avaliação seria 
uma ferramenta fundamental no processo de 
ensino, verificando os pontos fortes e fracos, 
revelando as dificuldades.

As provas de LE do ENEM são apresen-
tadas de forma objetiva, sendo questões de 
múltipla escolha, em sua maioria compostos 
de textos para compreensão, além de tópicos 

gramaticais.
Essa preocupação do ENEM em apre-

sentar textos para leitura e interpretação 
visa avaliar se o aluno está preparado para 
se deparar com os diversos tipos de textos 
em LE, já que há grande diversidade de ma-
teriais publicados na internet e em meios de 
comunicação, de fácil acesso ao público.

Avaliando a leitura no teste, seja ele 
vestibular ou ENEM, FRAGA (2001, p. 53) 
ressalta que “no caso específico da língua es-
trangeira, pode-se perguntar pelo significado 
de palavras, por fatos isolados do texto, bem 
como solicitar conclusões e julgamentos”.

Em relação ao ENEM ser uma ótima 
forma de inovação de seleção para ingressar 
em instituições de ensino superior:

O Exame Nacional do Ensino 
Médio oferece uma medida pa-
rametrizada do conhecimento 
dominado por todos os possíveis 
candidatos ao ensino superior. 
Trata-se, portanto, de um recurso 
superior, isolado ou concomitante-
mente com outro processo seletivo, 
igualmente universal e democráti-
co. (Parecer do Conselho Nacional 
de Educação n.98/99, que dispõe 
sobre o processo seletivo para 
acesso ao ensino superior apud 
FRAGA, 2001, p.75)

O ENEM tem possibilitado o ingresso 
de muitos jovens que, até então, não teriam 
condições de pagar um curso superior. São 
várias bolsas oferecidas para os alunos com 
maiores notas em faculdades particulares, 
além das vagas nas universidades públicas.

Identidade e conhecimento da LE 
Trabalhamos com duas turmas do 

terceiro ano do ensino médio, num total de 
quarenta e nove alunos. O objetivo era ava-
liar o conhecimento adquirido pelos alunos 
e consequentemente sua possível aprovação 
no ENEM e vestibulares. Entre os alunos 
avaliados, 28,5% deles fazem ou já fizeram 
algum curso particular de Língua Estrangei-
ra ou curso preparatório para o ENEM que 
contém disciplinas de Língua Estrangeira. 

POZZO (2009, p. 16), sobre cursos de 
LE: “La asistencia a cursos de idiomas en 
institutos especializados privados está muy 
generalizada entre niños, jóvenes y adultos, 
lo cual hace difícil aislar el rendimento ob-
tenido en las escuelas”³. Vale ressaltar que 
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a procura por cursos particulares de LE é 
maior por alunos de escolas particulares. 
Já, no caso da escola em análise, um pouco 
mais de ¼ dos alunos fizeram curso de LE, 
resultado da renda mensal dessas famílias.

Os alunos que possuem ou já possuíram 
contato com LE fora da escola obtiveram nota 
maior que os demais alunos. Esse rendimen-
to baixo é devido a situação precária em que 
se encontra o ensino púbico brasileiro, com 
a falta de materiais e ambiente adequados e 
profissionais desmotivados.

Comparando o ensino de LE em escolas 
e em centros específicos, PICANÇO (2009, p. 
40), ressalta que:

Os centros de línguas apesar de 
oferecerem geralmente cursos de 
240 horas divididas em 4 semes-
tres, não atingem o mesmo nível 
de aproveitamento dos cursos de 
idiomas privados, especialmente 
aqueles vinculados às embaixadas, 
que costumam ter melhores condi-
ções de funcionamento: professo-
res mais bem remunerados, biblio-
tecas bem estruturadas e acesso 
fácil a equipamentos de som, com-
putadores e Internet.

Entende-se “centros de línguas” sendo 
as escolas que fornecem o ensino de LE no 
currículo escolar. E, pode-se concluir que 
esse ensino não possui o rendimento espe-
rado devido a diversos fatores, como falta 
de ambiente e materiais adequados, falta 
de apoio dos demais colegas professores e 
comunidade, como ressalta as professoras de 
LE da escola em estudo.

Em PATTO (1988, p. 73), em relação 
à situação do ensino público analisado pela 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 
“[...] os autores são unânimes na denúncia 
da precariedade do ensino oferecido às 
classes populares, tanto quantitativa como 
qualitativamente”. Mesmo 24 anos depois 
da publicação de Patto, a citação não poderia 
descrever tão bem a realidade atual, o que 
comprova que não obtivemos a melhoria 
adequada para a educação no país.

Portanto, é perceptível que o perfil des-
ses alunos é de pessoas que foram prejudica-
das devido aos fatores econômicos, pois não 
possuem condições financeiras de realizar 
um curso particular de Língua Estrangeira e 
a escola pública não possui estrutura e ma-
teriais adequados para o ensino de LE assim 

como nos cursinhos particulares específicos. 
Dessa forma, sem ter um ensino público 
voltado ao domínio de uma segunda língua 
e apenas voltado à leitura e interpretação de 
textos exigidos nos vestibulares e ENEM, o 
aluno termina o ensino médio tendo apenas 
uma pequena noção de uma LE.  Como res-
salta TELES (s/d, p. 02):

Dominar a língua falada pelas classes 
mais favorecidas pode favorecer o acesso 
a níveis superiores de ensino e a melhores 
condições de trabalho além de poder exercer 
com plenitude seus direitos de cidadão ao ter 
acesso a textos impressos disponíveis para 
leitura; jornais, revistas, livros, periódicos 
etc.

Assim, podemos perceber que dominar 
não somente a forma culta da língua mater-
na, mas também a LE resulta na melhoria 
de vida do estudante, seja financeiramente, 
através de oportunidades de emprego, seja 
intelectualmente, tendo acesso a diversas 
informações. O que não deve ser a passagem 
de uma cultura para outra e sim a “ampliação 
do universo cultural do indivíduo” (TELES, 
s/d, p. 02).

Em relação à identidade de grupos so-
ciais, TELES (s/d, p 02) afirma:

Ninguém negaria que há diferen-
ça no comportamento e no uso da 
língua entre grupos sociais que se 
formam ao longo desse processo, 
a língua em si mesma é um im-
portante meio de manutenção da 
identidade do grupo [...] 

Enfim, não há como ensinar sem levar 
em consideração a cultura e meio social em 
que o aluno está inserido, mas é imprescin-
dível que não existam pré-conceitos e sim o 
respeito por suas origens, sua história, suas 
experiências.

Melhoria no ensino
Buscando melhorar o ensino de LE nas 

escolas sugerimos aos professores que enfati-
zem aos alunos o objetivo de se aprender uma 
segunda língua, a importância dessa apren-
dizagem e, principalmente, tornar o ensino 
da LE agradável aos alunos. O objetivo é ca-
tivá-los, trabalhar para uma aula inovadora, 
descontraída. Como exemplo, trabalhar em 
sala de aula com filmes, músicas, tirinhas, 
desenhos animados, livros infanto-juvenis, 
enfim, materiais em LE. PRADO (1998 apud 
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LEFFA 2003, p.09) conclui: “Se a criança ou 
o adulto não gostar do que estiver fazendo, 
se a aula for cansativa, a aprendizagem dimi-
nuirá ou deixará de ocorrer”.

A metodologia a ser utilizada deve estar 
ligada ao cotidiano do estudante, principal-
mente para a assimilação do conteúdo, pois 
a partir do conceito de experiência de John 
Dewey, SANTOS (s/d, p.06), conclui que “a 
experiência emerge como incitamento, como 
provocadora da pesquisa”.

Em FREIRE (2001, p. 83 apud OZÓRIO 
s/d, p.02), percebemos a necessidade da 
troca de conhecimentos e experiência entre 
professores e alunos:

A dialogicidade começa quando o 
educador-educando se encontra 
com os educando-educadores em 
uma situação pedagógica, mas an-
tes, quando aquele se pergunta em 
torno do que vai dialogar com es-
tes. Esta inquietação em torno do 
conteúdo do diálogo é a inquieta-
ção em torno do conteúdo progra-
mático da educação. 

Para a aprendizagem, é preciso que 
haja uma relação com o social e não apenas 
a repetição de frases prontas, de fragmentos 
lingüísticos.

LEFFA (2003, p. 09) vai mais além 
quando afirma: 

Parece que um dos segredos do 
sucesso na aprendizagem está em 
tornar o ambiente da sala de aula 
o mais agradável possível, lutando 
incansavelmente para despertar 
entre todos, professor com alunos 
e alunos com alunos, sentimentos 
de respeito e solidariedade, não de 
maneira tímida, mas com força e 
determinação.

Os professores de LE devem estar aten-
tos ao rendimento dos alunos, pois, segundo 
PICANÇO (2009, p. 37): “Se nossos alunos 
da escola básica têm mostrado, no geral, uma 
baixa capacidade de leitura e produção de 
texto em língua materna é de suspeitar que o 
resultado não seja muito animador em LE”. 
Ao notar um baixo rendimento em LE, os 
professores devem conversar com os demais 
professores e questionar se esse rendimento 
é apenas em LE ou nas outras disciplinas 
também.

Conforme TELES (s/d, p. 03): “Apren-
der, em qualquer disciplina escolar tem a 

ver com a compreensão e interpretação, com 
a relação entre conhecimento acadêmico e 
conhecimento do mundo real”.  Assim como 
DEWEY (1979, p.32), afirma: “Quando as 
coisas possuem para nós uma significação, 
temos consciência do que fazemos, se não 
a possuem, procedemos cega, inconsciente, 
inteligentemente.”  

O ensino em LE no Brasil ainda tem 
solução. Comecemos fazendo a nossa parte.

Discussão
Foram avaliados quarenta e nove alunos 

divididos em duas turmas do terceiro ano 
do ensino médio da escola estadual Plácido 
de Castro do município de Jaru, no interior 
de Rondônia. Entre esses quarenta e nove 
alunos, catorze deles fazem ou já fizeram 
algum curso particular de Língua Estrangei-
ra ou curso preparatório para o ENEM que 
contém disciplinas de Língua Estrangeira. 
Ou seja, aproximadamente 28,5% dos alunos 
possuem algum tipo de experiência com LE, 
como mostra a figura 1:

Fig. 1.

Após a aplicação dos simulados, os 
alunos avaliaram suas aulas de inglês e espa-
nhol. A média, respectivamente, foi de 6,65 
e 7,16. 

Mas apesar de, na avaliação dos alunos, 
as aulas de espanhol possuir maior média 
que as aulas de inglês, na prática esses alunos 
obtiveram nota média maior na disciplina de 
inglês. E os alunos que nunca fizeram algum 
curso de LE obtiveram notas muito baixas 
em ambas as disciplinas, como consta na 
figura 2 a seguir: 
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Fig.2

A média dos alunos que já fizeram ou 
fazem cursos de LE fora do âmbito escolar na 
disciplina de inglês foi 9,17 e na disciplina de 
espanhol foi 3,78. Já os que nunca fizeram 
algum curso de LE, a média na disciplina de 
inglês foi de 3,9 e de espanhol sendo 2,85.

A nota baixa em Língua Espanhola pode 
ser explicada devido ao pouco contato que 
os alunos possuem com a mesma no âmbito 
escolar, pois o ensino de Língua Espanhola é 
recente, principalmente em escolas públicas. 
Além de a procura de cursos particulares em 
LE serem maior na área de Língua Inglesa.

A professora de espanhol justifica essa 
média baixa na falta de apoio da escola, 
pais e responsáveis, e colegas de trabalho, e 
principalmente na falta de interesse de alu-
nos em sua disciplina. Mas embora todas as 
advertências, entre elas a indisponibilidade 
de material didático na escola, a docente 
considera suas aulas bastante produtivas. 
E a professora de inglês tem a mesma opi-
nião quanto ao respeito de seus colegas de 
trabalho, mas acredita que há sim interesse 
dos alunos em aprender sua disciplina e tem 
apoio da escola, dos pais e responsáveis de 
seus alunos. Ambas defendem que o fato de 
suas disciplinas não reprovar os alunos, re-
sulta na desvalorização dessas matérias, e na 
perca do respeito de seus colegas de trabalho 
e dos próprios estudantes. Ambas as profes-
soras são formadas na área que atuam e não 
lecionam nenhuma outra disciplina. 

Conclusão
A aprendizagem de uma segunda língua 

é de suma importância para a inserção do 
aluno no mercado de trabalho e também não 
deixa de ser um direito que propicia o conhe-
cimento de diversas culturas e informações.

As escolas visam à preparação do aluno 
para a aprovação em vestibulares e no Exa-
me Nacional do Ensino Médio, o que permite 

que este tenha a possibilidade de cursar o 
ensino superior o que resulta em oportuni-
dades melhores de emprego. Entretanto, na 
maioria das vezes o objetivo de preparação 
não e atingido, como pudemos constatar na 
pesquisa realizada, onde os alunos que pos-
suem experiência em LE apenas no âmbito 
escolar, desde o quinto ano, no último ano do 
segundo grau ainda não apresentam resulta-
dos satisfatórios para a aprovação no ENEM.

As causas para esse baixo rendimento 
são inúmeras, entre elas a precariedade 
no ensino, onde não há material didático 
adequado e nem apoio da comunidade 
estudantil. Diante do que foi apresentado, 
a proposta é que as formas de ensino sejam 
modificadas, adaptadas a idade do estudante 
e que sejam cativantes, dinâmicas, além de 
ambiente propício ao ensino de uma LE.

Não é possível mudar o ensino e obter 
resultados satisfatórios do dia para a noite, 
porém buscamos apresentar o que contri-
buirá para o início da melhoria desse ensino. 
Cabe a cada profissional se dedicar e ir além, 
buscar cada vez mais novos métodos de ensi-
no, testá-los e repeti-los, se for o caso, além 
de lutar perante as secretarias de ensino, e 
pela conscientização da comunidade em 
relação à importância da disciplina de LE. 
Fazendo o que estiver ao nosso alcance já 
contribui para o começo de uma revolução 
educacional.

Notas
¹ O domínio de inglês por parte de uma co-
munidade é, hoje em dia, um elemento chave que não 
podemos de nenhuma maneira ignorar. No entanto, é 
igualmente certo que se trata de um componente ne-
cessário, mas insuficiente. Nesse sentido, em ambos os 
lados do atlântico parece desenvolver a mesma tensão 
entre a visão pluralista que apoia o aprendizado de di-
versas línguas estrangeiras – junto com a riqueza cul-
tural que cada uma representa – com a visão mais utili-
tarista que sustenta a hegemonia do inglês como língua 
livre internacional.
² Paralelamente à educação não formal, as lín-
guas estrangeiras circulam através dos meios de comu-
nicação em função do excesso recentemente genera-
lizado a canais estrangeiros por meio da TV a cabo, a 
Internet, e mais tradicionalmente, a música pop.
³ A assistência a cursos de idiomas em institu-
tos especializados privados está muito generalizada en-
tre crianças, jovens e adultos, tornando-se difícil isolar 
o rendimento obtido nas escolas.
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Os governantes, a vadiagem e a maladragem

Deuzilene de Lima Costa1

Universidade Federal do Acre

O Acre federal e cenário nacional
Com a queda da monarquia, nasceu a re-

publica no dia 15 de novembro de 1889. Com 
o advento da republica aconteceram grandes 
transformações de natureza econômica, 
social, política e cultural. A consolidação da 
republica se deu por conta de alguns setores 
novos que não participavam do governo 
imperial, onde resolveram substituir a mo-
narquia por um governo republicano, pois a 
mesma não atendia mais as necessidades. O 
período que vai de 1889 a 1930 é conhecido 
como republica velha ou republica do café 
com leite, sendo o ultimo, o mais utilizado. 

Este período foi marcado por um con-
siderável desenvolvimento da indústria Bra-
sileira, sobretudo dos estados de são Paulo 
e Rio de janeiro. No entanto, a economia 
continuou dependente em grande parte da 
produção agrícola destinada à exportação. As 
populações rurais sem terras possuidoras de 
pequenas propriedades continuaram subor-
dinados à oligarquia rural e acima de cada 
oligarquia encontrava-se a poderosa elite de 
fazendeiros de café no controle de tudo e de 
todos, inclusive do próprio governo federal. 
Para amenizar a situação de miséria, alguns 
pequenos proprietários rurais emigravam 
para outras regiões em busca de melhor qua-
lidade de vida. Podemos observar este fato 
quando alguns nordestinos se deslocaram 
rumo a Amazônia e lá viraram seringueiros.

“A borracha explorada nos esta-
dos do Pará, amazonas e princi-
palmente no território do Acre, se 
tornou no início do século xx, um 
produto muito importante nas ex-
portações Brasileiras, chegando 
a render tanto quanto as do café. 
Mas a ‘febre’ da borracha não du-
rou muito tempo. A partir de 1929, 
o Brasil perdeu a posição de prin-
cipal exportador desse produto. 
Mudas de seringueiras foram leva-
das da Amazônia e transplantadas 
na Índia (que estava sob domínio 
inglês), onde se formaram imensas 
plantações. As caíram e não expor-
tações brasileiras mais se recupe-
raram.” (falta referencia)

Com a proclamação da republica, houve 
grandes expectativas de renovação política, 
de inserção de camadas sociais até então ex-
cluídas do processo eleitoral, tendo em vista 
que antes, o direito de voto era de acordo 
com as posses e os rendimentos anuais dos 
indivíduos. Mas essa medida não foi muito 
satisfatória para os adeptos da republica, 
porque os analfabetos que compreendia a 
grande maioria da população e as mulheres 
permaneciam sem direito ao voto.

A política da republica velha ou repu-
blica do “café com leite” comandado pelos 
coronéis, atendia aos interesses dessas elites 
baseada numa “troca de favores”. A influên-
cia dos grandes cafeicultores sobre a classe 
baixa era intensa e Além disso, os eleitores 
não tinham autonomia nas eleições, não 
podiam votar de forma livre e democrática. 
Em 1920 cerca de setenta por cento da popu-
lação trabalhava em atividades vinculadas à 
agricultura. Nesta época os “coronéis” exer-
ciam muito poder, ou seja, eram donos de 
todo o meio de produção que essas pessoas 
utilizavam. Sendo assim, as pessoas estavam 
sujeitas aos “favores” do coronel, seja para 
educar o filho ou para um socorro na hora da 
doença.

O resultado disso é que em troca, o co-
ronel exigia que o individuo votasse no can-
didato indicado por ele (prefeito, governador 
e presidente da republica). A pessoa que se 
negasse a cumprir a exigência, era duramente 
penalizada, podendo perder desde pequenos 
favores, até a própria vida. Naquela época o 
voto era aberto em vez de secreto. Portanto, 
na hora da votação, o eleitor tinha que de-
clarar a sua preferência diante de toda a elite 
sem qualquer chance  real de escolha. Este 
voto sob pressão ficou conhecido como voto 
de cabresto que significa voto forçado pelos 
coronéis contra a vontade do eleitor.

As fraudes garantiam a vitória de mui-
tos políticos inadequados para governar. 
Vencer nesta época era muito fácil porque 
os grandes produtores de café possuíam 
o domínio sobre a maioria da população, e 
alem disso praticavam a compra dos votos e 
também inseriam pessoas na lista as quais já 
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haviam falecido. Portanto todos esses fatores 
impediam o exercício da democracia. 

O Acre departamental e sua organi-
zação2

Álbum Rio Acre 14 – Vila de Canutama, situada na margem 
esquerda do baixo Purus. Pertence ao Estado do Amazonas. 

Data: 1906 - 1907

Acervo Digital: Memorial dos Auto-
nomistas

O Território do Acre ficou dividido 
em três departamentos adminis-
trativo: o Departamento do Alto
-Acre que “compreende a região re-
gada pelo Abunã, Rapirrã, Iquiri, 
Alto-Acre ou Iquiri e Alto-Antima-
ri, dentro dos limites convenciona-
dos com a Bolívia. O departamento 
do Alto-Purus, que “compreende a 
região regada pelo Iaco e ou Hiua-
co e pelo Alto-Purus com todos os 
afluentes deste, inclusive o Chan-
dles, o Guaranja e o Curinja, até 
às cabeceiras dos mesmos rios, 
contato que não fiquem ao sul do 
11° da latitude austral, e para oes-
te cabeceira tudo quanto a Bolívia 
reclamava ou podia reclamar do 
Peru nas bacias do Urubamba e 
do Ucaiale; o Departamento do 
Alto-Juruá, que “abrange as terras 
regadas pelo rioTarauacá e seus 
afluentes e pelo Alto-Juruá e todos 
os seus tributários rios, inclusive o 
Moa, o Juruá-Mirim, o Amônia, o 
Tejo, o Breu até às cabeceiras dos 
mesmos rios, e para o oeste das ca-
beceiras tudo que a Bolívia recla-
mava ou podia reclamar do Peru 
na bacia do  Ucaiale (TOCANTINS, 
1978, p. 317).

Barros (1993) afirma que ao consolidar 
a posse brasileira em relação ao território 

do Acre, após a assinatura do Tratado de 
Petrópolis, a preocupação imediata foi à 
construção de uma organização político-ad-
ministrativa para garantir o que foi ratificado 
nos acordos entre os dois países. No entanto, 
o desconhecimento das condições geoeco-
nômicas e sócias da região suscitou alguns 
erros. O primeiro e maior deles foi à divisão 
do novo território federal em três Departa-
mentos autônomos. O autor chegar a dizer 
que esse ordenamento jurídico da região 
foi um dos grandes deslizes da organização 
baseada na lei n°. 1. 181, de fevereiro de 1904.

Barros (1993) mostra que uma simples 
observação dos mapas da região nos possi-
bilita uma divisa nítida de separadores, ou 
seja, os dois grandes cursos d’água, pelos 
quais foi realizada a ocupação do território: 
Purus e Juruá. Segundo ele, essas duas bacias 
ressaltavam a constituição de duas vastas 
regiões, com governos independentes. Que 
segundo o autor, estavam fadadas no futuro 
a se tornarem Estados.

Os acontecimentos históricos, decor-
rentes do boom econômico da borracha, que 
foram determinantes para a anexação do 
Acre ao Brasil, se desenrolaram particular-
mente na bacia do Purus. Isso evidencia a 
necessidade do desmembramento adminis-
trativo entre a região daquele curso fluvial. 
Segundo barros (1993), deveria ser quatro 
os departamentos do Acre. A justificativa 
para tal divisão é que a organização que 
foi posta em vigor fora uma conseqüência 
para se lastimar do desconhecimento quase 
absoluto das condições materiais e sociais 
que, de improviso, em 1904, se incorpora ao 
patrimônio nacional.

E claro que, as muitas mensagens pre-
sidenciais e ministeriais relativas ao assunto 
resultaram mais no melhoramento material 
que administrativo. O que podemos afirma 
é que a forma de governo encontrada para 
o Acre não foi evidentemente uma escolha 
acertada. A primeira vista parecia ser coe-
rente. Fato é que a ocupação das florestas 
tropicais se constitui um verdadeiro desafio 
e governar essa região então é muito compli-
cado/ . A governança do novo território do 
Acre foi marcada por muitas disparidades 
político-sociais. Além desses descaminhos na 
opção político-administrativa, havia também 
o fato que o governo federal enviava para 
esse território, minguadas verbas, quando 
chegavam eram com enorme retardo e não 
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atendiam às mais prementes necessidades.
Nesses primeiros tempos seus habitan-

tes não podiam escolher seus governantes 
e tinham que aceitar na maioria das vezes 
indivíduos completamente estranhos aos 
problemas locais. Assim viviam os três er-
rôneos departamentos do território do Acre. 
Viviam em uma constante intranqüilidade. 
Nesse período, cada departamento seria 
dividido em quatro municípios e em cada de-
partamento seria instalada uma Assembléia 
com 13 ou 15 membros com a finalidade de 
organizar a receita e a despesa, elaborar a 
legislação local, etc. Cada município teria o 
seu intendente (prefeito) e um conselho de 
7 membros. O território teria representação 
nas duas casas do congresso nacional.

Em meio a esses equívocos e erros no 
que diz respeito administração do novo 
território acriano ela foi posta em prática e 
passou a normatizar a vida nessas terras tão 
distantes. O Presidente da República dos 
estados Unidos do Brasil passou a partir de 
1908 a expedir regulamentos para execução 
da Lei 1.181, de 25 de fevereiro de 1904, que 
definia o território acriano como brasileiro. 
Logo de inicio os governantes fizeram ques-
tão de proibir de modo absoluto a percepção 
de qualquer imposto no território do Acre, 
desde que não tenham sido decretados pelo 
congresso nacional, tal medida visa neutrali-
zar a atuação de estrangeiros nesses estirões 
do território brasileiro.

Propunha, a partir desta data, reorgani-
zar os serviços administrativos do território, 
podendo alterar a divisão territorial das 
três prefeituras, que ficam mantidas e criar 
substitutos para os respectivos prefeitos e as 
autoridades policiais que forem necessárias. 
Além disso, se propunha reorganizar o ser-
viço de administração da justiça mediante 
as seguintes clausulas: criação de uma seção 
da justiça federal, com o respectivo juiz, seu 
substituto e suplentes, procurador da repú-
blica, um escrivão e um oficial de justiça. 
Criação de uma comarca em cada prefeitura, 
com um juiz de direito, um substituto e três 
suplentes, um promotor público, um escrivão 
que será tabelião de notas e oficial de registro 
de hipotecas e de títulos, dois partidores, 
dos quais um será contador, e tantos oficiais 
de justiça quantos forem necessários; Pro-
punha, ainda, a criação de termos em cada 
comarca, até o máximo de nove para todas, 
tendo cada um – um juiz preparador, com 

três suplentes, um adjunto do promotor pú-
blico, um escrivão, que será também tabelião 
de notas, um contador e os oficiais de justiça 
que forem necessários.

Propunha também, a subdivisão dos 
termos, feita pelos prefeitos em distritos de 
paz que forem necessários, contendo cada 
distrito um juiz de paz e dois suplentes, 
nomeados por um biênio, que será também 
oficial de casamento e do registro civil, e os 
oficiais de justiça que forem necessários. 
Também se propunha a criação, na sede da 
prefeitura que for designada pelo governo e 
logo que este julgue oportuno, de um tribunal 
de apelação, composto de cinco desembarga-
dores, dos quais um será o presidente e outro 
o procurador geral do território.

A nomeação, pelo Governo, dos de-
sembargadores, juízes de apelação, juízes de 
direito, juízes substitutos e seus suplentes, 
juízes preparadores, promotores públicos, 
secretário do tribunal, escrivão de apelação, 
escrivão de comarca e partidores; nomeação 
pelos prefeitos dos suplentes dos juízes 
preparadores adjuntos dos promotores, 
escrivães e contadores dos termos, juízes de 
paz e seus escrivães; nomeação pelos juízes, 
perante os quais servirem dos oficiais de 
justiça. As primeiras nomeações para a seção 
da justiça federal serão livremente feitas pelo 
governo.

Segundo os regulamentos daquele 
período a administração do território foi de-
finida. Segundo o Relatório Apresentado ao 
Presidente da república dos estados Unidos 
do Brasil pelo Ministro de Estado da Justiça 
e Negócios Interiores Augusto Tavares de 
Lyra os limites do território do Acre são os 
constantes do Tratado de Petrópolis. Ou seja, 
Ao norte, a linha geodésica Javari-Beni, des-
de a nascente do Javari até a nova fronteira 
com a Bolívia no Rio Abunã: a leste e ao sul, 
os limites estabelecidos pelo mesmo tratado 
de 17 de novembro de 1903 entre o Brasil e a 
Bolívia; e a oeste, desde a nascente do Javari 
até 11 graus de latitude, os limites que forem 
estipulados entre o Brasil e o Peru.

 Na referida regulamentação se estabe-
lece que subsiste a atual divisão territorial do 
Acre em três departamentos administrativos, 
com as seguintes denominações: Alto-Acre, 
Alto-Purus e Alto - Juruá. Por esse documen-
to os departamentos serão administrados 
por prefeitos, nomeados pelo Presidente da 
república, os quais residirão nas localidades 
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designadas pelo governo, onde não poderão 
se ausentar sem licença. Cada prefeito terá 
três substitutos, igualmente nomeados pelo 
Presidente da República, estes três a função 
de substituir os prefeitos, quanto licenciados, 
ou nos seus impedimentos. Os prefeitos dos 
departamentos são obrigados, segundo este 
regulamento, a residir no respectivo depar-
tamento. Essa condição garantiria a este a 
assumir a jurisdição plena do cargo.

Os governantes e as classes popula-
res

Sabe-se que a Proclamação da Repúbli-
ca constituiu um marco na história do Brasil 
e que sua legitimação foi muito importante 
para muitos brasileiros. Enfatizar as ques-
tões referentes ao Estado do Acre no que diz 
respeito essencialmente à ordem pública e a 
higiene e salubridade na região. Dentre ou-
tros fatores, estes eram os que mais recebiam 
a atenção dos prefeitos. O discurso coloniza-
dor era sempre voltado para o beneficio dos 
habitantes, mas no decorrer deste modesto 
trabalho iremos perceber que em muitos 
relatórios havia controvérsias. Tentarei 
mesclar a trajetória da história do Acre com 
a história do Brasil, a partir da Proclamação 
da República no ano de 1889, levando-se em 
consideração que a situação do Acre começa 
a se definir a partir do ano de 1899. Os prin-
cipais prefeitos que vamos destacar são: José 
Paravacini, Cunha Matos e José Marques 
Ribeiro.

José Paravacini era Ministro das Rela-
ções Exteriores da Bolívia. No dia 2 de janeiro 
de 1899 chegou ao Acre, e criou uma cidade 
chamada de Puerto Alonso, que atualmente 
é o município de Porto Acre. Ele veio a esta 
região, designado pelo governo boliviano 
que tinha a intenção de montar uma repre-
sentação no Acre, temendo que o mesmo 
fosse anexado ao Brasil. Quando Paravacini 
chegou ao Acre baixou vários decretos, sendo 
o mais importante o que deixava as nações 
amiga da Bolívia navegarem livremente 
pelos rios Acre, Purus e Iaco, sendo que isso 
era uma ameaça ao país, pois outros países 
poderiam entrar e sair da Amazônia quando 
quisessem, o que até então não era permitido 
pelo governo brasileiro. Paravacini, diante 
das divergências entre o Brasil e a Bolívia, 
decidiu vetar o decreto, permitindo, dora-
vante, apenas a navegação de navios brasilei-

ros. Além disso, José Paravacini incentivou 
a instalação da aduana da Bolívia em Puerto 
Alonso para cobrar altos impostos sobre a 
borracha que saia do Acre, causando um for-
te incômodo sob o governo do Amazonas que 
de agora em diante não poderia cobrar mais 
impostos referentes à borracha. Quanto às 
questões referentes à higiene e salubridade, 
o que encontramos nos relatórios de José 
Paravacini foram menções às questões de 
temperatura que eram bastante elevadas na 
região e também havia muitas precipitações, 
favorecendo a proliferação de doenças. Em 
um de seus decretos relacionado à ordem 
pública ficou explicito: “Art. 6º- O serviço 
de policia será desempenhado por um inten-
dente e Capitão de Porto, um chefe Militar da 
Guarnição e Comandante da fronteira, um 
Corregedor, e quatro Comissários”3 e “Art. 
7º- O serviço judiciário civil e criminal será 
desempenhado por um Juiz de Partido, um 
Juiz Instrutor e um Alcaide Paroquial, com 
o pessoal subalterno que lhes corresponde. 
As sentenças pronunciadas em primeira ins-
tancia pelo Juiz de Partido serão remetidas 
em grão de apelação á Côrte do Beni, por ser 
a mais procima, com recurso de nulidade 
ante a Côrte Suprema”. Portanto, ficou assim 
estabelecida a ordem pública no governo de 
José Paravacini4.

Com a assinatura do Tratado de Petró-
polis no dia 17 de novembro de 1903, o desti-
no do Acre começa a se definir, mas o grande 
problema era quem governaria o Estado de 
agora em diante. Muitos foram os preten-
dentes, mas o governo Brasileiro na pessoa 
do presidente Rodrigues Alves indicou para 
ser prefeito do Departamento do Alto Acre, 
o coronel Rafael Augusto da Cunha Matos 
que governou de 1904 a 1905, sendo ele o 
primeiro prefeito de Rio Branco. Sabe-se 
que na época em que foi proclamado a Re-
pública, nasceu junto com ela uma espécie 
de ditadura, ou seja, ninguém que fosse de 
classe pobre e principalmente os analfabetos 
e as mulheres não tinham direito ao voto. 
Portanto as eleições eram de forma indireta, 
e até quando alguns tinham o privilégio de 
votar, era de forma aberta.

Retomando o mandato de Cunha Matos, 
podemos observar que ele encarou muitos 
desafios quando aceitou vir para essa região 
vista como o pior lugar para se instalar a sede 
do governo. De acordo com seu relatório, o 
clima do Acre era o mais insalubre possível, e 
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que devido a isso, pretendia constituir a sede 
do governo em Xapury, mas seria impossível 
por conta de sua demora em Manaus, pois a 
instalação da prefeitura se tornava urgente. 
Por conseqüência de tais tropeços, ele resol-
veu montar provisoriamente a sede na Villa 
Rio Branco, que dispunha de muitos abrigos 
mesmo que insalubre, para acomodar o pes-
soal e material. Na verdade, seu interesse era 
melhorar a região e levantar a auto-estima 
do pobre seringueiro explorado pelo patrão 
seringalista. No entanto entrou prefeito 
e saiu prefeito e nada da região do Acre se 
desenvolver, continuando sempre no mesmo 
descaso, onde seus “governantes” só tinham 
a intenção de explorar o povo que vivia aqui.

No Relatório em questão enfatiza que 
as doenças como a malaria e o beribéri eram 
as mais freqüentes na região, convencendo 
Cunha Matos em mudar a sede do governo 
para Xapury, pois ai parecia ser um lugar 
mais sadio tanto para ele quanto para a mão 
de obra que era muito escassa devido as 
doenças que dizimavam muitos trabalhado-
res, e também era muito pequeno o numero 
de pessoas que tinham alguma habilidade ou 
competência para desenvolverem algumas 
funções de confiança.

Cunha Matos, com o intuito de de-
senvolver a região, resolveu dividi-la em 
dois municípios, separados pela Boca do 
Riozinho e possuindo como sedes as Vilas 
de Rio Branco e Xapury. Para cada Villa, foi 
criada uma Intendência Municipal, onde 
havia um intendente e quatro vogais, onde 
o primeiro tinha a delegação de executivo e 
os demais de legislativo. Essas Intendências 
foram criadas com o objetivo de cobrar o 
imposto sobre a borracha exportada. Quanto 
à ordem pública, cunha matos criou decretos 
que regulamentavam a vida dos moradores 
da Villa. Tinha uns artigos que proibiam 
coisas que talvez fosse benéfico para essas 
pessoas, como por exemplo, o artigo 19 que 
diz o seguinte: “É igualmente proibido fazer 
qualquer plantação nas praias limítrofes da 
Villa”5, sendo o podre seringueiro sempre 
sujeito ao patrão.

A gestão do Prefeito José Marques 
Ribeiro foi significava para a história do 
Acre. No entanto, Seus relatórios possuem 
pouquíssimas referencias quanto à ordem 
e a salubridade da região. Sobre a ordem 
pública, consta em seu Relatório o seguinte:

A índole ordeira da população des-

te Departamento e os bons conse-
lhos e energia dos proprietários de 
seringaes teem concorrido efficaz-
mente para que não soffra, nem 
tivesse soffrido alteração a ordem 
publica. Alguns factos delictuosos 
que se teem praticado encontram 
origem em rixas particulares, sem 
intento algum de perturbar a or-
dem publica. Esses mesmos vão 
diminuindo, attentas as providen-
cias immediatas da autoridade e 
punição de seus autores. A bôa dis-
tribuição da policia, nos pontos de 
maior população do Departamen-
to tem prevenido certas desordens, 
naturaes em aglomeração de fre-
guezes de seringaes que se retiram 
dos centros para a margem na 
época do inverno, exercendo força 
moral na contenção de abusos e 
excessos a que possam entregar-
se. Tenho o prazer de affirmar que 
não são freqüentes aqui os crimes 
contra a propriedade publica e 
particular” 6. 

Em relação a salubridade do Depar-
tamento, José Marques destaca que tem 
havido constantes alterações na força de 
trabalho, devido a exonerações de  oficiais ou 
a baixa de praças geralmente por motivo de 
moléstias que assolavam esta região como o 
beri beri, a malaria e o impaludismo.

De um modo geral, sabe-se que a pro-
clamação da republica no Brasil não trouxe 
muitos benefícios para as classes populares e 
que estas foram as mais afetadas pelo regime, 
pois estavam sob o poder das elites. Neste 
período houve muitas transformações em 
vários âmbitos da sociedade, que por sua vez 
também modificava a vida das pessoas, em 
especial das classes menos favorecidas que 
tinham que se adaptar a um novo sistema 
político. A implantação deste novo regime 
gerou muitas revoltas por parte do popula-
cho, pois essa transação de monarquia para 
republica consistia em um sistema excluden-
te, por que nesta época quem fosse negro, 
analfabeto ou até mesmo a mulher não tinha 
vez no mercado de trabalho.

Para um melhor entendimento desta 
questão, faz-se necessário um deslocamento 
epistêmico que se relaciona com os fatores 
que estavam acontecendo em paris no século 
XIX expandindo-se para outros lugares como 
Rio de janeiro, chegando até ao Acre no que 
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tange a Democracia, vadiagem, desordem e 
exclusão em todos os sentidos por parte dos 
governantes para com a população pobre 
e sofrida deste período. A disseminação da 
falta de disciplina na sociedade e a questão 
da resistência por parte do populacho se de-
ram de forma rápida, devido às imposições 
do governo não só do Brasil, mas de outros 
países como a França. A questão da urbani-
zação das cidades trouxe muitos transtornos 
para as classes populares, pois estas se viam 
diante de algo que até então não existia. 
“As populações de Londres e de Paris en-
contram-se com sua própria modernidade 
através dessa exteriorização: admiração e 
temor diante de algo extremamente novo” 
(BRESCIANI,1990, p.16).

A classe popular era discriminada e 
desprezada por conta de sua aparência es-
farrapada e imunda, onde não possuía nada 
que a tornasse decente. No que diz respeito à 
moradia dessas pessoas, pode-se dizer que a 
cena era a pior possível, não havia higiene e 
tampouco salubridade, qualquer lugar se tor-
nava um cortiço, onde se acumulava o lixo e 
a água suja contribuindo desta maneira para 
proliferação de doenças neste lugar que abri-
ga os pobres dentre os pobres. A descrição do 
East End feita por Arthur Morrison (Tales of 
mean street) na década de oitenta não difere 
muito do relato de Engels em 1844: “Um 
lugar chocante, um diabólico emaranhado 
de cortiços que abrigam coisas humanas ar-
repiantes, onde homens e mulheres imundos 
vivem de dois tostões de aguardente, onde 
colarinhos e camisas limpas são decências 
desconhecidas, onde todo cidadão carrega no 
próprio corpo as marcas da violência e onde 
jamais alguém penteia seus cabelos”.

Como podemos perceber, os fatos 
demonstram o momento degradante dessas 
classes submetidas aos ditames das elites, 
sendo esta totalmente negligente com os 
problemas sociais. A questão do trabalho 
também era muito complicada, regulado 
pela ideologia do darwinismo social7. “A 
degradação física e moral do trabalhador 
urbano, preocupação maior nessa primeira 
metade do século, transmuta-se, nas décadas 
seguintes, na teoria da degeneração urbana 
do homem pobre” (BRESCIANI, 1990, p.30)

A instabilidade do mercado de trabalho 
acarretava a extrema exploração do trabalha-
dor piorando cada vez mais as condições de 
moradia, saúde, pois estando o trabalhador 

desempregado, não teria nenhum acesso 
a esses direitos já que estavam à margem 
da sociedade propriamente dita. Com essa 
instabilidade no emprego, contribui dentre 
outros fatores para a camada social de de-
sempregados, causando uma degeneração 
da sociedade, pois estes desempregados 
acabam manifestando suas revoltas de forma 
violenta. A crescente onda de crimes começa 
aparecer a partir deste momento, pois estes 
indivíduos tomados pela raiva e pelo deses-
pero dispunham de uma única maneira de se 
expressar perante os governantes que seria 
por meio da violência sem piedade.

Junto a esse retrocesso da democracia, a 
fome neste período também constitui um fa-
tor de extrema relevância, pois o desemprego 
atingiu níveis alarmantes. “em cada esquina 
um moleque maltrapilho arrasta uma vas-
soura suja na nossa frente e alegremente nos 
impõe uma taxa; em intervalos pequenos e 
regulares, encontramos o lamento ininter-
rupto do robusto irlandês sempre morrendo 
de fome ou a odiosa menina que está sempre 
invocando o nome de Deus em vão. Se entra-
mos numa casa de lanches para uma refeição 
modesta de biscoitos ou bolo, toda uma 
família de enraivecidos vagabundos se põe a 
olhar para cada bocado que introduzimos na 
boca” (Dr. Guy, the curse of beggars).

É importante frisar o incômodo que 
os mendigos e os vagabundos causavam às 
elites, pois deixavam o ambiente hostil e 
sujo, contrariando a lei e a ordem, pois eram 
considerados indivíduos violentos e rufiões. 
Além disso, a essas pessoas era atribuído 
o caráter de ladrões, vadios e criminosos 
como se fossem os únicos responsáveis por 
sua condição humana. Isso compunha uma 
enorme massa de miseráveis implorando por 
melhores condições de vida, onde não possui 
outro bem além de sua força de trabalho. As 
classes pobres consideradas perigosas com-
posta por vadios, prostitutas e “criminosos” 
representavam um grande perigo para a so-
ciedade, por que violavam a ordem, além de 
causar prejuízo ao erário. “Para o francês da 
época, praticamente inexiste diferença entre 
homem trabalhador, pobre e criminoso” 
(BRESCIANI,1990,p.51).

Os vadios constituem um aspecto nega-
tivo e ameaçador, pois destroem e influen-
ciam a boa conduta do homem de bem. A 
diferença entre o homem pobre e trabalhador 
e o desempregado era quase nula, pois sabe-
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mos que a instabilidade no emprego reduzia 
este homem à condição de vagabundo. “Aqui 
o raciocínio se completa, e fica esclarecido 
como os membros da classe trabalhadora, 
apesar de fazerem parte da sociedade, não 
participam do seu corpo político, nem têm 
título algum para tanto. Nesse contexto, a 
situação dos vadios sem emprego é muito 
pior: não são membros livres da sociedade 
e nem participam da comunidade política, o 
que de forma alguma os dispensa de estarem 
submetidos ao poder político do Estado, que 
por sua vez está plenamente autorizado a 
constrangê-los ao trabalho, pela simples e 
definitiva razão de não pautarem suas vidas 
segundo os critérios morais exigidos dos 
homens racionais” (BRESCIANI,1990,p.87).

O movimento revolucionário da multi-
dão constitui objeto de atenção dos políticos, 
pois através dos movimentos das classes 
consideradas perigosas, ergue-se uma força 
contra o sistema estabelecido pelo partido 
político no que se refere à opressão existen-
te. O objetivo dessas classes era justamente 
eliminar a tirania. Nesse sentido, “Os abalos 
revolucionários permitem que a soberania 
popular flua, ainda que aos trancos e barran-
cos, que ela se forme entre os extremos do 
entusiasmo e do fanatismo em busca de seus 
objetivos: o fim das opressões, o fim das tira-
nias, o fim da força, o trabalho para homens, 
a instrução para a criança, a doçura social 
para a mulher, a liberdade, a igualdade, a 
fraternidade, o pão para todos, o paraíso 
na terra” (VICTOR HUGO apud BRESCIA-
NI,1990,p.118). Portanto todos estes direitos 
faziam parte das aspirações das classes 
pobres, para possuírem uma vida no mínimo 
digna que por sua vez não era proporcionada 
pelos governantes.

As prostitutas que compunham as 
classes ainda mais baixas da sociedade era 
motivo de preocupação das elites. Nesse 
período de fome e opressão, a maioria das 
ruas e bairros era infestada de meretrizes 
em busca de ganhar um tostão em troca de 
suas vergonhas. É importante salientar que 
muitas dessas mulheres “caiam na vida” por 
falta de opção, por que não possuíam meios 
de garantir a própria sobrevivência, outras já 
tinham a inclinação de ser infames. “Moci-
nhas humildes, de volta de um trabalho longo 
e tardio, para um lar sem alegria; prostitutas 
de todas as espécies; ébrios inumeráveis e in-
descritíveis” (POE apud, BRESCIANI, 1990, 

p.20)
As ruas da cidade representavam um lar 

muito melhor do que a maioria das moradias 
de muitas pessoas. No Rio de Janeiro, mui-
tas mulheres viviam nas ruas como se fosse 
algo mais natural que existe, diferentemente 
das mulheres elitizadas que obedeciam as 
normas e que sabiam diferenciar o espaço 
público do privado.  

Para as mulheres das camadas 
populares a rua não era esse local 
de passagem onde se buscava sem-
pre chegar a algum lugar. A rua 
se transformou em uma espécie de 
lar, onde muitas vezes se comia, 
dormia e trabalhava.
(SOIHET, 1989, apud, MÔNICA 
VELOSO, 1990, p.11,2).

Mônica Veloso nos traz uma discussão 
acerca dos problemas sociais que existiram 
neste momento de urbanização, que trans-
formou de maneira radical a vida daqueles 
que viviam à margem da sociedade. Para 
descontrair o interminável tempo de ócio 
que alguns possuíam, inventavam atividades 
tanto para demonstrar a sua revolta como 
para passar o tempo. Dentre as atividades 
praticadas estavam a dança, capoeira e tam-
bém as rodas de samba. Eles as praticavam 
nos locais mais inusitados como em meio 
as ruas sem distinguir o espaço público do 
privado. Essa era uma das maneiras de expor 
a necessidade de uma política que atenda aos 
anseios daqueles que são incontestavelmente 
miseráveis e desfavorecidos.

Notas
1  Graduando do 4° Período do curso de Licen-
ciatura em História da Universidade Federal do Acre 
– Centro de Filosofia e Ciências Humanas – bolsista 
PIBIC.
2  As informações, relativas à organização do 
Território Federal do Acre, aqui prestadas foram ex-
traídas do Relatório Apresentado Ao Presidente Da Re-
pública Dos Estados Unidos Do Brasil Pelo Ministro De 
Estado Da Justiça E Negócios Interiores Augusto Tava-
res De Lyra – Março De 1908 – Volume 1.
3  Relatório apresentado ao supremo governo 
sobre a dupla missão que desempenhou de ministro 
plenipotenciário no Brasil e delegado nacional nos ter-
ritórios do Acre- José Paravacini, Prefeito.
4  Idem.
5  - Relatório Apresentando ao supremo Gover-
no sobre a Dupla Missão que desempenhou de Ministro 
Plenipotenciário no Brasil e Delegado Nacional nos ter-
ritórios do Acre – Cunha matos, Prefeito.
6  - Relatório Apresentando ao supremo Gover-
no sobre a Dupla Missão que desempenhou de Ministro 
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Plenipotenciário no Brasil e Delegado Nacional nos ter-
ritórios do Acre – José Marques Ribeiro, Prefeito.
7  O darwinismo social foi empregado para ten-
tar explicar a pobreza pós-revolução industrial, suge-
rindo que os que estavam pobres eram os menos aptos 
(segundo interpretações da época da teoria de Darwin) 
e os mais ricos que evoluíram economicamente seriam 
os mais aptos a sobreviver por isso os mais evoluídos. 
Durante o século XIX as potências européias também 
usaram o darwinismo social como justificativa para o 
imperialismo
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Fronteiras invisíveis e movediças: o espaço liso e o espaço es-
triado em O fotógrafo, de Tezza1
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Introdução: o comparar natural 
A natureza dialógica do homem na 

compreensão de mundo, do outro e de si 
mesmo é um dos aspectos que acompanha a 
humanidade desde os tempos mais remotos. 
Desde a tentativa de compreensão de sua 
própria existência, o homem polariza termos 
e teorias, para clarear um, compara-se com 
o outro. Por meio de semelhanças ou dife-
renças, aproximamos ou afastamos polos. Ao 
comparar descobrimos vozes que dialogam 
e constroem sentidos, conceitos que aproxi-
mados possibilitam melhor compreensão.

Os filmes que retratam o maniqueísmo 
são exemplos da natureza polarizadora do 
homem, o bem existe e é compreendido em 
função do mal. Com referência ao lugar, há o 
aqui e o lá, o nacional e o universal, e dessa 
maneira segue a infinita lista de antônimos, 
pois foi convencionado. A literatura como 
área de conhecimento que, não poucas vezes, 
influencia e é influenciada por exemplos 
bíblicos, questões sociais e políticas, por si é 
um oceano de infinitas redes dialógicas. 

São muitos os estudos, em literatura, 
que tratam do diálogo entre áreas de conheci-
mento. Os estudos comparados, desde o seu 
surgimento como disciplina, têm colaborado 
para o melhor desenvolvimento de uma ca-
racterística nata do homem: a de relacionar, 
buscar referências para melhor entender o 
presente, seja ele um enunciado, um aconte-
cimento ou até as ações do próprio ser, pois 
quando se aproxima do outro as diferenças e 
semelhanças ficam mais latentes.

Claro está que a comparação pode ser 
usada como ferramenta válida para a melhor 
compreensão de mundo, neste caso, para 
apreciação de um objeto literário, o texto 
narrativo. O objetivo aqui é construir um tex-
to comparativo voltado para a construção do 
espaço literário. Traremos para o estudo do 
espaço literário em O fotógrafo, de Cristóvão 
Tezza, os conceitos de “espaço liso e espaço 

estriado”, de Deleuze e Guattari e alguns de 
seus correlatos como “máquina de guerra, 
aparelho de estado, nômades, sedentários”.

Adiantamos que neste texto, faremos 
uso de registros da filosofia contemporânea 
francesa, de conceitos utilizados por Gilles 
Deleuze e Félix Guattari no quinto volume 
de Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 
(1997), no qual temos discussões acerca de 
aspectos político - sociais. Com essas discus-
sões, os teóricos nos auxiliam na identificação 
da importância dos arranjos espaciais como 
expressão das tensões entre os diferentes 
tipos de organização social contemporânea, 
na qual pode haver tanto o espaço liso quan-
to o espaço estriado, ou, ainda, a tensão de 
ambos.

Contrastaremos os conceitos “o liso ao 
estriado, a máquina de guerra ao aparelho 
de Estado, o sedentário ao nômade”, visto 
que esses conceitos estão relacionados pelos 
próprios filósofos (DELEUZE; GUATARRI, 
2007, p. 179). Assim, quando estudamos 
o “liso” e o “estriado” como espaços, auto-
maticamente nos deparamos com os outros 
conceitos relacionados acima. Se há espaço 
estriado, há o sedentário que o ocupa e que 
o faz ser estriado e não liso. O mesmo ocorre 
com o espaço liso que exige a máquina de 
guerra e seus nômades. 

Enredo
É no entremeio de diversas cenas divi-

didas em vinte e cinco recortes, num período 
de vinte e quatro horas, que o narrador coloca 
em evidência temas como: o dinheiro, Deus, 
a família, o processo de reificação do homem, 
as ações do cotidiano e a forma de vida da 
sociedade contemporânea nos grandes cen-
tros, neste caso, Curitiba. Tudo ocorre em 
um único dia do ano de 2002, na época das 
eleições presidenciais entre Serra e Lula.

Em O fotógrafo, Tezza nos faz conhecer 
várias personagens visivelmente no entre 
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espaço: o fotógrafo de aluguel, a professora 
Lídia, a analista Mara, o professor Duarte e 
Íris. Estas cinco personagens estão vivendo 
transformações que nem podem compreen-
der, mas é por essas transformações que 
suas ações estão relacionadas, mesmo que 
não tenham conhecimento disso. Nesse 
romance, as crendices e os princípios estão 
em decadência, os costumes se misturam às 
imposições do mundo contemporâneo. Os 
problemas sociais e familiares que se sobre-
põem à cultura são demonstrados através 
das transformações vividas pelas persona-
gens, como exemplo o casal: o fotógrafo e sua 
esposa Lídia que convivem com o desmoro-
namento da relação, ambos interessados em 
separar-se, pois estão em relacionamento 
extraconjugal. O que acontece em particular 
com este casal é a representação dos acon-
tecimentos do coletivo, do que acontece com 
a maioria das pessoas nos grandes centros 
urbanos. Além do casal, há o intrigante e pe-
queno traficante, personagem de Tezza, que 
é a demonstração da vida de muitas crianças 
em nossas metrópoles. Diante disso, pode-
mos ver que é por meio do particular e do 
individual que o coletivo é demonstrado, as-
sim como o pequeno traficante, personagem 
secundária, outras personagens sem nome 
– hippies, mendigos, pedintes, andarilhos, 
deputados, secretárias e outros – aparecem 
rapidamente no decorrer da história.

“liso, nômade, máquina de guerra” 
x “estriado, sedentário, aparelho 
de Estado”

De acordo com Deleuze e Guattari (1997, 
p. 179), o espaço “estriado”, o sedentário, é 
também o aparelho do Estado, assemelha-se 
a um tecido com suas tramas e fios verticais 
e horizontais, alguns fixos e outros móveis, 
que se entrecruzam. É, então, o que nos 
remete ao espaço da organização e do funcio-
namento social do sistema capitalista da era 
moderna, marcado por certezas, barreiras, 
fronteiras e divisórias nítidas (entre espaços, 
áreas, saberes, funções, lugares frequentados 
e outros), bem como por processos sequen-
ciais e hierárquicos relativamente claros e 
firmemente estabelecidos. Já o espaço “liso”, 
não antagônico ao estriado, para esses dois 
autores, se aproxima ao feltro, no qual não 
há distinção entre os fios nem tampouco en-
trecruzamentos; há apenas um emaranhado 

de fibras. Este espaço não conhece certezas, 
demarcações, limites, fronteiras, centros, 
direções, nele as pessoas não têm funções 
pré-estabelecidas, nele paira a igualdade. 
É aberto, ilimitado em todas as direções, é 
a variação contínua que o caracteriza (DE-
LEUZE; GUATTARI, 1997, p. 181). 

Cabe ressaltar que os autores, Deleuze 
e Guattari, previam a possibilidade de não 
distinção entre conceito e metáfora, por isso, 
já chamavam a atenção para o fato de os con-
ceitos aqui utilizados não serem metáforas. 
Outro ponto importante a ser destacado em 
relação a esses tipos de espaços, é o fato de 
eles não se excluírem mutuamente, o que 
pode haver é o predomínio de um sobre o 
outro em determinados momentos, como 
também a mistura de ambos.

O espaço liso é aquele onde habitam os 
nômades, cuja característica é ser aberto e 
vazio, ligado diretamente à máquina de guer-
ra. Sujeito este em constante deslocamento, 
não necessariamente físico, pois o espaço 
literário pode ser pensado como um

conjunto de referências discursi-
vas, em determinado texto ficcio-
nal e estético, a locais, movimen-
tos, objetos, corpos e superfícies, 
percebidos pelas personagens (...). 
Esse conjunto constitui o entorno 
da ação e das vivências das perso-
nagens no texto e surge sob a visão 
mediadora de um ou mais sujeitos 
perceptivos no interior da obra, 
que o apreendem (ou imaginam) 
e que elaboram verbalmente o re-
sultado da percepção (própria ou 
alheia, seja com recursos objetivos 
e descritivos, seja com formulações 
criativas, metafóricas e associati-
vas) (SOETHE, 2007, p. 221-228, 
grifos do autor).

É nesse sentido, que o estudo do espaço 
pode ser feito sob o ponto de vista dos que 
o habitam, imaginam, falam ou até mesmo 
dos que deixam entrever por meio da forma 
como estão colocados em

sua cultura, status social, vivên-
cias familiares - como um ser ativo 
no mundo  – e da ficção como re-
sultado, pela palavra, de arranjos 
não – aleatórios de tais imagens 
sociais, revestidas de significantes 
que visam a desnaturalizar rela-
ções, a problematizar conceitos, 
dinamizar os processos de alisa-
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mento e estriamento (SANTOS, 
2012, p. 1834).

Já o espaço estriado é o lugar onde 
habitam os sedentários, um espaço imposto 
pela ordem, pelo estado. Esses dois tipos de 
espaço – liso e estriado – também chamados 
de “imagens” – podem também representar 
distâncias de pensamento. É necessário que 
fique claro, no entanto, que esses espaços 
podem, em alguns momentos, se misturar 
ou até mesmo, se fundirem. O liso pode ser 
estriado e o estriado se transformar em liso. 

Cabe destacar ainda que ligado direta-
mente aos conceitos de espaço liso e estriado 
está a noção de nomadismo, que em Deleuze 
e Guattari, não é necessariamente aquele que 
se desloca, mas um nomadismo sedentário, 
relacionado à potência do pensamento hu-
mano, a viagem sem sair do lugar.

As máquinas de guerra e os apare-
lhos do Estado em O fotógrafo

No romance O fotógrafo, de Tezza, o 
leitor pode percorrer ruas centrais, cinema, 
bares dentre outros locais do espaço simbó-
lico de Curitiba por meio das personagens 
que se movem, às vezes, sem sair do lugar 
ou por meio do foco do narrador câmera que 
percorre a cidade, passando pelo ponto de 
vista de personagem a personagem. A cidade 
é mostrada em fragmentos, ora num espaço 
ora em outro. É através dos recortes que o 
cenário e suas personagens são apresentados 
pelo misto de narrador câmera e onisciência 
seletiva múltipla (FRIEDMAN, 2002, p. 177; 
179).

Os recortes do cotidiano em meio ao 
fluxo urbano não se interrompem, um parece 
independer do outro que ao mesmo tempo 
são simultâneos. Se ocorre algum imprevis-
to, como uma abordagem indesejada, logo 
se encontra uma forma rápida de contorno, 
ignorando e desviando. Os acasos do caos 
urbano são movimentos que independem 
dos sujeitos que o habitam. O que possibilita 
também a relação do espaço urbano, presen-
te em O fotógrafo, com a representação dos 
jogos. Vejamos.

Deleuze e Guattari (1997, p. 13 - 14) 
comparam o aparelho do Estado à máquina 
de guerra segundo a teoria dos jogos. Assim, 
o Xadrez como representação do primeiro e 
o Go5 como representação do segundo, este 
territorializa e desterritorializa, já o Xadrez 

codifica e decodifica o espaço.
Imaginamos, então, o romance O 

fotógrafo como um tabuleiro. Nele temos 
personagens que representam peças de Xa-
drez – as codificadas, sedentárias – e as que 
representam peças de Go – não codificadas, 
nômades, as máquinas de guerra.

No Xadrez, cada peça possui um nome, 
uma função e é por esta função que seus 
movimentos são regidos. No Go, as peças são 
todas iguais e assim também sua função, ter-
ritorializar-se e desterritorializar o inimigo. 
Outro diferencial é a organização inicial dos 
dois jogos: enquanto no Xadrez as peças são 
todas colocadas no tabuleiro para depois co-
meçar o jogo e posteriormente se movimen-
tarem, no Go as peças vão sendo colocadas 
no decorrer do jogo e não se movimentam. 
Contrastando as características de ambos os 
jogos, podemos relacioná-los ao romance O 
fotógrafo, onde podemos dizer que temos 
peças de Xadrez e peças de Go.

O espaço citadino de Curitiba, de-
monstrado em O fotógrafo, é estriado por 
excelência, pois é uma cidade, e acima de 
tudo, planejada. Nele, os sujeitos precisam 
se estriar; porém as máquinas de guerra, 
que são exteriores ao aparelho de Estado, 
estão presentes, mesmo que inadequadas 
ao espaço da cidade planejada e é isso o que 
devemos considerar: as variáveis dos dois 
espaços e suas relações. Nas palavras dos 
próprios teóricos: “os dois espaços só existem 
de fato graças às misturas entre si; o espaço 
liso não para de ser traduzido, transvertido 
num espaço estriado; o espaço estriado é 
constantemente revertido, devolvido a um 
espaço liso” (DELEUZE; GUATTARI, 19997, 
p. 180). 

É por meio de tais misturas que o es-
paço ficcional em O fotógrafo é construído. 
O estriado que permite às personagens 
reconhecer e trafegar pela cidade também é 
o espaço do desejo de se libertar, de se alisar. 
Há dois tipos de espaços no romance, embo-
ra de forma bastante implícita. As fronteiras 
são invisíveis, o liso e o estriado se misturam 
no mesmo espaço com fronteiras movediças. 
Vejamos, então, algumas personagens nô-
mades e sedentárias no espaço romanesco.

Os nômades e os sedentários 
Há personagens movidas pelo desejo de 

se estriar, a exemplo de Íris, uma personagem 
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que sente náusea por se prostituir, ela não 
possui amarras sociais, não possui uma fun-
ção. Poderíamos pensá-la como uma peça do 
Go e não do Xadrez (DELEUZE; GUATTARI, 
1997, p. 13-14), mas que deseja se inserir ao 
sistema, quer se estriar. Íris é uma persona-
gem nômade no sentido de não estar presa a 
nenhuma função, porém entende que não é 
fácil ser assim, suas escolhas são difíceis, sua 
“liberdade” requer um preço, a organização 
social exige um papel a ser ocupado. Íris pre-
cisa de um, pois “dinheiro é civilização”, nas 
palavras da própria personagem (TEZZA, 
2004, p. 28-29).

O fotógrafo – personagem – vê Íris 
como “alguém que talvez deseja se domesti-
car, mas não sabe ainda se isso será um bom 
negócio, e por isso toda a pele se eriça mesmo 
quando os olhos se entregam aos olhos da 
fotografia”( TEZZA, 2004, p. 65). 

Íris é a representação de pessoa que 
não aderiu às amarras do capitalismo, uma 
pessoa que foge aos padrões estabelecidos 
aos habitantes de uma cidade de classe 
média – pelo aparelho de Estado, que exige 
a domesticação ao trabalho, às funções bem 
demarcadas de cada um. A adesão ou não 
à organização capitalista é vista como um 
negócio que Íris ainda não sabe se é bom, 
afirma a personagem do fotógrafo.

O fluxo da organização da cidade gera 
tensão nas relações entre o espaço e os su-
jeitos. É da relação entre eles que o texto se 
constrói numa existência, ao mesmo tempo, 
desestabilizadora e silenciosa, uma solidão 
que se intensifica com o decorrer das imagens 
mostradas. O fluxo da rua perturba e oprime 
o sujeito que vive a tensão de a qualquer mo-
mento ser empurrado para a linha de ônibus; 
o fotógrafo sente esse medo:

como quem sente um pavor súbito 
de que o empurrem para o asfalto, 
para matá-lo sob as rodas de um 
ônibus; avança, costura dois car-
ros, agora mais lentos pelo sinal 
vermelho que se ascende na esqui-
na, e chega ao outro lado, numa 
segurança momentânea (TEZZA, 
2004, p. 12).

A organização do trânsito é exemplo de 
estriado, com linguagem pré-estabelecida. 
Com vias para ônibus, carros, pedestres, 
sinais de trânsito, cada peça no seu devido 
lugar e realizando sua função.

O fotógrafo é principalmente um ro-
mance de cenários psicológicos. É repleto 
de lugares nos quais se encenam os aconte-
cimentos, que são metáforas de espaços so-
ciais, de posicionamentos ligados e costura-
dos pelo narrador câmera que tudo focaliza. 
Há recortes que são mostrados, mas que não 
passaram de um aparente pensamento de al-
guma personagem que por meio das palavras 
do narrador são transformados em imagens 
prontas.

Certamente, é a partir de imagens 
conhecidas que há a possibilidade de tor-
narmos os recortes imagens familiares. São 
recortes de fachadas de prédios, pedaços de 
praças, percursos de ruas, recortes de casas 
e apartamentos que nos são mostrados em 
partes e possibilitam a construção do espaço 
completo. O narrador supõe o que se passa 
no mais íntimo das personagens e narra o que 
elas pensam ou o que ele acredita que elas es-
tejam pensando e assim constrói pluralidade 
de sentidos na pluralidade de recortes.

Por hora, deixamos Íris como persona-
gem representante das máquinas de guerra 
no romance. Entretanto, é importante lem-
brar a inadequação que a incomoda e gera 
um confuso desejo de se domesticar, isto é, 
de se estriar.

Os nômades aparecem como persona-
gens secundárias, a saber: o desocupado, 
um possível traficante que ocupa o espaço 
estriado da calçada (TEZZA, 2004, p. 11), 
mas não é um sujeito sedentário, é nômade 
e que ao menor sinal de ameaça, desliza para 
algum espaço liso de “um país subterrâneo 
nascendo do outro lado do fosso” (TEZZA, 
2004, p. 11).

Na rua, os sedentários e os nômades 
se cruzam, mas não há comunicação. Assim 
como o diálogo entre o desocupado e o fotó-
grafo, é um diálogo surdo e mudo, em que 
o fotógrafo pensa a respeito do desocupado 
e, em seguida, começa a se ver de fora, pelo 
olhar do outro. Em outro recorte, o fotógrafo 
tem um encontro inesperado: “um menino 
de rua parou ao seu lado para admirar a 
máquina, com a segunda intenção de pedir 
esmola, mas o fotógrafo foi adiante sem olhar 
para ele” (TEZZA, 2004, p. 34). Personagens 
sedentárias e nômades se cruzam constante-
mente, por isso podemos pensar num espaço 
liso e estriado com fronteiras invisíveis.

Graças à mistura desses dois espaços 
no romance é que encontros de nômades e 
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sedentários são recorrentes em todo o espaço 
ficcional. Não vamos destacar todos aqui, por 
razões claras do espaço estriado que é o da 
produção acadêmica e ainda por ser desgas-
tante e desnecessário. Todavia, é relevante 
expormos o encontro de Íris – personagem 
lisa (nômade) que deseja se estriar – com 
uma personagem nômade, que não recebe 
nome, apenas conhecido como: o pequeno 
traficante. Na esquina Íris encontra uma 
figura:

olhos agrados, completamen-
te desprovidos de expressão, ela 
pensou. Algo gelado – indiferente 
– como a cera. Isso: uma figura 
de um museu de cera. A plaquinha 
no pedestal: o pequeno traficante. 
Um pirralho loiro, com um tape-
tinho ridículo sobre a testa curta. 
Alguém subnutrido na infância 
nunca mais conseguiu repor os 
neurônios. Mais um pequeno filho 
da puta (TEZZA, 2004, p. 43).

Ambos são nômades (Íris e o pequeno 
traficante), mas não necessariamente são 
iguais, pois Íris quer se estriar. Íris é a re-
presentação clara de sujeito difuso, que vive 
entre o nomadismo e o sedentarismo: nôma-
de por não possuir uma função e sedentária 
por ter seu espaço – o apartamento – fixo, 
onde reside. O pequeno traficante é nômade 
por não possuir função e ter transformado a 
sua falta de lugar em lugar, a rua é seu lugar, 
o lugar estriado para o trânsito e liso para o 
traficante.

Cabe relacionarmos Íris ao fotógrafo, 
que também é um sujeito difuso. Ele é se-
dentário, pois possui uma função pela qual 
é reconhecido – fotógrafo - o mensageiro 
da imagem, mas pode também ser colocado 
como nômade pelo desejo de se libertar. Nele 
há um ressentimento por estar “no lugar er-
rado na hora errada e fazendo a coisa errada” 
(TEZZA, 2004, p. 10).

De fato, há personagens sedentárias 
e nômades em O fotógrafo e em ambas o 
desejo de mudar e a inadequação pelo receio 
à mudança. A cidade representada é a da 
sociedade disciplinar, das funções. O sujeito 
é reconhecido pela função que exerce na 
sociedade “as pessoas negociam perpetua-
mente seus territórios. Alguns se encolhem, 
discretos, para não esbarrar em ninguém” 
(TEZZA, 2004, p. 115). Podemos exempli-
ficar essa compartimentação de funções e 

consequentemente de espaços, comparando 
dois casais: Mara/Duarte e o fotógrafo e sua 
esposa Lídia.

Mara, personagem sedentária, é a ana-
lista que cumpre sua autêntica função e cui-
da para não ultrapassar as fronteiras entre 
ela e seu esposo – o professor universitário, 
Duarte, que também tem seu espaço bem 
demarcado em relação à esposa.

Numa tarde livre quando Mara caminha 
pela rua, numa livraria, por acaso, encontra 
um livro: “História da Literatura Brasileira 
(...) com a ideia absurda de presentear Duar-
te, hoje mesmo” (TEZZA, 2004, p. 115), mas 
lembrou: “Duarte precisa marcar o seu ter-
ritório, em todas as pequenas coisas”. Assim 
como no jogo de Xadrez, onde o rei, a rainha, 
os bispos, os cavalos, as torres e os peões têm 
seus movimentos pré-estabelecidos, Mara e 
Duarte também têm.

Mara e Duarte são representantes cla-
ros de ocupantes do espaço estriado. Mara, 
descendente de família burguesa, sempre 
foi sedentária, por isso, convive bem com a 
função específica de cada dia, com o lugar de-
marcado a ocupar, com seu papel de esposa 
de Duarte, com sua função de mãe. Em Mara, 
o leitor não encontra preocupações existen-
ciais, a não ser preocupações básicas com seu 
esposo, com o bem estar das três filhas e com 
seus pacientes.

O professor Duarte convive, aparen-
temente bem, com sua função de professor 
universitário, porém precisa de um pouco de 
ficção. Sempre que tem uma folga foge para 
o cinema próximo à Universidade. Parece 
se equilibrar, a contento, com as regras do 
sistema. Todavia, cabe ressaltar um diferen-
cial entre Duarte e sua esposa. Ele não foi 
sempre sedentário. Era nômade, mas ao se 
casar com Mara encontrou sua função de es-
poso “perfeito”, sua função social e familiar, 
mas é no interior da personagem que está o 
conflito: “Duarte só cresce e se ilumina pelo 
olhar alheio” (TEZZA, 2004, p. 59). Duarte é 
retrato claro da personagem com desilusões 
contidas, da aparente adequação ao espaço 
estriado. 

Na relação de Lídia e o esposo – o fotó-
grafo – não é diferente, há a demarcação de 
territórios. Percebemos isso nas palavras do 
próprio fotógrafo; “A minha função é olhar, 
não é pensar (pensando em Lídia), defendeu-
se ele, e sorriu: a minha função. Ridículo. Te-
mos funções, obedecemos a algum chamado” 
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(TEZZA, 2004, p. 65, grifos nosso).
Lídia, professora de educação básica, 

com sete anos de casamento com o fotógrafo, 
sabe claramente que precisa por um fim 
nesse relacionamento que, na prática, já não 
existe mais. Não há comunicação entre eles. 
Quando a família está em casa – o fotógrafo, 
Lídia e a filha, Alice – percebe-se a frieza da 
obrigação de estarem juntos, num tempo 
pequeno – horário de almoço – que para 
eles, com exceção de Alice (comparada a um 
animalzinho pelo pai), é um martírio, mesmo 
nesse pequeno tempo. Lídia cumpre regras, 
mas sente-se sufocada, e chega até mesmo 
a se apaixonar pelo professor Duarte, como 
se ele pudesse devolver a ela o território 
perdido. 

Na Universidade, Lídia encontra o pro-
fessor Duarte e juntos caminham em direção 
ao cinema. Lídia pensa:

Eu não tenho mais território pes-
soal, ela quase afirmou em voz 
alta; eu cumpro tarefas – como 
se estivesse na analista, na aula 
de ginástica, no cabeleireiro, no 
confessionário infernal de todos 
os dias. Não, não é bem isso, não 
é o cumprir tarefas, é o fato de que 
não tenho mais solidão, nem inti-
midade; tenho apenas essa sensa-
ção de viver escancaradamente em 
público (TEZZA, 2004, p. 56).

Lídia está, fisicamente, ao lado do pro-
fessor Duarte, sente-se mal e pensa ser a filha 
quem retirou dela a solidão necessária a todo 
sujeito, ela procura alguém a quem culpar 
por sua inadequação, pois: “Ressentir contra 
Deus é inútil. Assim, ressentimos contra os 
outros que nos atravancam” (TEZZA, 2004, 
p. 46).

Lídia, que acaba de ser aprovada em 
uma seleção de mestrado, ainda sente que 
sua condição de personagem sedentária 
parece não estar completa, ela precisa se 
desvincular do esposo que não a acompanha 
em seu espaço estriado, pois ele – o fotógrafo 
– não quer ser prisioneiro de nenhuma fun-
ção, o que dificulta qualquer diálogo entre 
eles: “Eles (Lídia e o fotógrafo) não são mais 
do tempo bom em que os animais falavam, o 
fotógrafo pensou” (TEZZA, 2004, p. 70).

O fotógrafo sabe que há algo errado, que 
sua função de pai e esposo já não funciona, se 
é que algum dia funcionou. Ele não se sente 
bem ocupando funções. Não se encaixa bem 

nem como fotógrafo, pois não se adapta às 
novas máquinas fotográficas:

as máquinas fotográficas que nem 
usam filme e que fazem deste la-
boratório escuro um buraco me-
dieval onde um charlatão todos os 
dias tenta transformar pedra em 
ouro; eu (o fotógrafo) faço parte 
dessa gravura antiga, amarela e 
gasta nas bordas, ele pensou (TEZ-
ZA, 2004, p. 68, grifo nosso).

Vemos, pois, que o fotógrafo, assim 
como sua esposa, está deslocado e da mesma 
forma que Lídia acha em Duarte sua válvula 
de escape; o fotógrafo vê em Íris – persona-
gem nômade – o seu ideal de liberdade. O 
fotógrafo não tem espaço para se identificar, 
com exceção do pequeno quarto escuro e im-
provisado no fundo do banheiro. O fotógrafo 
vive de improvisar lugares, ocupar espaços 
errados na hora errada, o que o concretiza 
como sujeito inadequado e sem um espaço 
próprio.

Íris, diferentemente do fotógrafo, tem 
seu espaço próprio, o apartamento herdado 
do pai, espaço com o qual ela se identifica, 
pois, assim como sua vida é desprovida de 
ordem, o seu apartamento é desprovido de 
organização, em especial o quarto, lugar 
mais íntimo:

O meu quarto está uma catástrofe, 
ela pensou. Jogou tudo o que esta-
va na cama no chão e deitou-se no 
lençol nu, olhando para o teto. Ela 
(Íris) via sempre no teto uma ra-
chadura sutil que se ramificava e 
ela imaginava formas desdobran-
tes. Hoje não tem forma nenhuma, 
ela pensou, fechando os olhos (TE-
ZZA, 2004, p. 75, grifo nosso). 

Da mesma forma que o fotógrafo se 
identifica com o espaço retraído no fundo 
de um banheiro, Íris se identifica com a 
desordem de seu quarto. Em especial com a 
rachadura no teto, que quando levava uma 
vida de total liberdade, ambas se identificam 
por variadas formas a se desdobrar, mas 
agora que nutre o desejo de se estriar, de se 
domesticar já não vê forma alguma.

É certo que nem todas as funções são re-
conhecidas e nem por isso deixam de serem 
funções. Principalmente nos grandes centros 
onde a velocidade está bastante presente. De 
acordo com Bauman (2001), hoje vivemos 
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a modernidade líquida onde nada se fixa. A 
sociedade que outrora fora sólida, seja na 
religião, na forma de organização de Estado, 
hoje desliza, escorrega por entre os dedos. 
Poderíamos, então, pensarmos numa socie-
dade onde o conceito de espaço liso caberia, 
porém a sociedade líquida não deixa de ser 
a sociedade com certa organização, pois é a 
sociedade também do capitalismo. Os gran-
des centros possuem suas praças, seus, ainda 
que poucos, demarcados espaços públicos 
e privados, mesmo que não com o mesmo 
sentido de outrora.

Liso e estriado convivem juntos, podem 
até ser confundidos. Há no espaço estriado de 
sociedade organizada o espaço liso do noma-
dismo. Assim, como no processo de erosão, 
com o passar dos tempos, a noção de espaço 
mudou. A noção de espaço como aquilo que 
o ser humano podia percorrer com maior ou 
menor rapidez, foi transformado pela velo-
cidade dos meios de transportes terrestres, 
marítimos e aéreos e foi finalmente destituída 
pela celeridade dos meios de comunicação. 
Todas essas mudanças causam uma espécie 
de apreensão que deixam o sujeito suspenso 
num entre espaço, nem liso nem estriado, ou 
os dois ao mesmo tempo.

Resultados: tensão
A tensão da indecisão parece ser o pon-

to chave para entendermos o sentido geral 
em O fotógrafo. Na divisão dos vinte e cinco 
recortes, o discurso flutua entre o direto e o 
indireto, sendo que este predomina. O texto 
inicia com uma frase pensada pelo fotógrafo 
“A solidão é uma forma discreta de ressen-
timento”, frase esta que o autor retoma em 
outros momentos no texto. A tensão é man-
tida pela revelação das personagens que é 
feita aos poucos como no jogo do Go, em que 
as peças são colocadas no decorrer do jogo. 
Espaços e personagens se constroem e juntos 
se completam e completam a tensão. Carac-
terística que nos remete à ideia da busca da 
literatura em se alisar, fugir às regras.

Cenas também reforçam o principal, a 
indecisão: “a mulher sai do hall e vai telefo-
nar ao marido que trabalha a oitocentos e 
quarenta metros” (aparente pensamento do 
fotógrafo) “e dizer que (...)” a frase fica assim 
mesmo, inconclusa, em relação à mulher, 
mas continua já pensando em sua esposa, 
Lídia, “O que Lídia quer me dizer? Ela está 

mandando sinal faz tempo” (TEZZA, 2004, 
p. 10). Além da quebra, ocorre também uma 
mudança na construção do sentido na frase: 
a mulher que saiu do hall do prédio é que ia 
dizer algo ao marido, leva a personagem a ou-
tro pensamento que faz mudar bruscamente 
de pensamento sem ter concluído o anterior, 
o que gera quebra; isso se repete outras vezes 
no romance, o que também é um gerador de 
tensão e indecisão.

A personagem, o fotógrafo, parado na 
rua fica a observar as pessoas e nesta obser-
vação foca mais um exemplo de indecisão, a 
condição humana. Ele observa uma menina 
que reluta entre ir para a esquerda ou para a 
direita “se decide pela direita, e corre” (mas o 
fotógrafo não consegue fazer a mesma coisa, 
ele que vive entre o espaço liso e o espaço 
estriado, ou melhor, vive no estriado, mas 
deseja o liso, assim ora vive um ora vive o 
outro) e o fotógrafo até tenta fazer a mesma 
escolha que a menina, “ele até tenta, se colo-
ca na mesma posição, levanta a mão direita, 
mas (...)” (TEZZA, 2004, p. 10, grifos nosso). 
Ele não se decide, e continua na fronteira.

Vemos, pois, que há no romance – O 
fotógrafo - tanto personagens de espaços 
lisos – Íris, o pequeno traficante – quanto 
personagens de espaços estriados – Lídia, o 
fotógrafo, Mara, Duarte – e também perso-
nagens flutuantes entre os dois espaços – Íris 
e o fotógrafo – umas buscando se estriar 
(Íris) e outras a se alisar (o fotógrafo), o que 
demonstra a transformação social pela qual 
passamos, como também a transformação do 
próprio ato de narrar no mundo atual.

Verificamos, então, a necessidade de 
debruçar o nosso olhar para o espaço que se 
constitui na literatura do nosso tempo e que 
nas entrelinhas deixa entrever o modo como 
se forjam as relações sociais e a formação 
política social nos espaços e nos entre – es-
paços. Nesta sociedade que saiu do “estriado” 
para o “liso” (DELEUZE E GUATTARI, 1997, 
p.197), do Xadrez para o Go (DELEUZE E 
GUATTARI, 1997, p. 13-14), do “sólido” para 
o “líquido” (BAUMAN, 2001, p. 7-10)6, ou em 
uma maior complexidade: em dois pólos que 
convivem no mesmo espaço e tempo como os 
dois tipos de personagens e espaços demons-
trados em O fotógrafo.

Notas
1 Faz-se necessário destacar que este artigo 
constitui, ainda, um ponto inicial no desenvolvimento 
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de uma pesquisa, que nomeamos de pesquisa in pro-
gress. Logo, as conclusões aqui apresentadas, por se-
rem parciais e em construção, não podem ser conside-
radas definitivas.
2 Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Poé-
tica Brasileira Contemporânea - GEPŒC, da Universi-
dade Federal de Rondônia, campus Vilhena-RO. Mes-
tranda no Mestrado Acadêmico em Estudos Literários 
(MEL), pela Universidade Federal de Rondônia, cam-
pus Porto Velho, atualmente conta com apoio finan-
ceiro CAPES, desenvolvendo o trabalho dissertativo do 
Mestrado sob a orientação da Professora Doutora Sônia 
Maria Gomes Sampaio.
3  Professora do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – campus de 
Ji-Paraná, aluna do Mestrado Acadêmico em Estudos 
Literários (MEL), turma 2011, da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR), campus Porto Velho. Membro do 
grupo de pesquisa – Literatura, Educação e Cultura: 
Caminhos da Alteridade.
4  Professora Doutora da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR). Membro do corpo docente do 
Mestrado em Estudos Literários (MEL) e atua como 
pesquisadora nos Grupos: Grupo de Pesquisa em Espa-
cialidades Artísticas (GPEA/UFU) e Grupo de Estudos 
em Culturas, Educação e Linguagens (GECEL/UNIR).
5 Originário da antiga China, há cerca de 5 mil 
anos. Hoje, conhecido por Go, Weiqi ou Baduk é um 
jogo estratégico de tabuleiro, em que duas pessoas po-
sicionam pedras de cores opostas. Durante o jogo, as 
peças não são movimentadas. Elas são apenas coloca-
das no tabuleiro, um jogador por vez. Porém, existe 
certa “noção” de movimento, uma vez que as pedras 
vão eventualmente sendo colocadas “em linha” para 
aumentar o domínio de um jogador sobre determina-
da região do tabuleiro. As peças podem ser capturadas, 
caso sejam totalmente cercadas pelas peças do adversá-
rio, assim o jogo deve ser feito de modo a obter o máxi-
mo de território para si, e ao mesmo tempo posicionar-
se de modo a se defender do adversário (Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Go. Acesso em: 15 mar. 
2012).
6 Especificamos essas páginas para facilitar al-
guma pesquisa mais superficial, mas adiantamos que 
o livro Modernidade líquida, num todo, trata da trans-
formação da modernidade sólida para a líquida, do pe-
sado para o leve e outros correlatos.
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Os desafios da direção artística de um grupo de música antiga 
na cidade de Rio Branco - Acre

Douglas Marques Luiz 1

Instituto federal do Acre

Introdução
O objetivo deste artigo se concentra na 

análise do papel do diretor artístico sob a 
ótica da Educação e da Educação Musical no 
âmbito do Subtilior Ensemble, um grupo de 
câmara que atuou em Rio Branco - AC traba-
lhando com música medieval e renascentista. 

As atividades do grupo se iniciaram em 
Setembro de 2008, por meio da celebração de 
uma parceria com a ONG Escola de Música e 
Orquestra Filarmônica Musicalizar (tratada 
aqui somente pelo nome de Musicalizar). No 
entanto, a pesquisa ocorreu durante os me-
ses de Janeiro a Junho de 2010, no interior 
das disciplinas de trabalho de conclusão de 
curso em Licenciatura em Música, na Uni-
versidade Federal do Acre, sendo que TCC 
em Educação Musical I fora ofertada em re-
gime especial (Disciplina em Período Letivo 
Especial – DPLE) entre Janeiro e Fevereiro, 
e TCC em Educação Musical II fora ofertada 
no decorrer do primeiro semestre de 2010. 

O Subtilior Ensemble, campo de estudo 
para este trabalho, oferece diversas questões a 
serem respondidas. Entretanto, optou-se por 
analisar somente a direção artística do grupo 
já que esta é desempenhada por mim desde 
sua fundação, caracterizando-se como uma 
observação participante, tal como proposto 
por Lakatos e Marconi (2005:196). Pretende-
se demonstrar que o papel de diretor artísti-
co é composto por uma série de habilidades 
distintas, não se restringindo, por exemplo, 
à regência ou ao gerenciamento do grupo. 
Seu perfil comporta, também, habilidades 
desenvolvidas pela Educação Musical e pela 
Pedagogia. Assim sendo, buscou-se por um 
referencial teórico amplo na tentativa de sa-
tisfazer nossa problemática e embasar nossa 
prática, tais como a sistemática de ensaios de 
Oscar Zander, expressa em seu livro Regên-
cia Coral (1986), as habilidades necessárias 
para o regente de coral propostas por Fucci 
Amato (2004), a prática reflexiva, segundo 
conceito de Perrenoud (2002), e a aborda-
gem de Kinpara (2006) sobre a comunicação 
entre professores e alunos. Como veremos, 
lido com este referencial de maneira comple-

mentar, de modo que as várias abordagens 
elencadas possam colaborar para um melhor 
entendimento da temática. A abordagem se 
deu a partir de minhas experiências pessoais 
no decorrer da função de diretor artístico 
(PEREIRA, 1991:26-27) e não o contrário: a 
teoria surgiu como um mecanismo para ex-
plicar, corroborar e colaborar com nossa prá-
tica, ao contrário do que poderia acontecer se 
tivéssemos escolhido nosso referencial antes, 
fato que possivelmente tornaria o trabalho 
incompatível com a realidade encontrada. 

O texto está dividido em três partes: na 
primeira serão expostos alguns problemas 
sui generis da direção artística do Subtilior 
Ensemble; na segunda parte, apresentam-
se algumas propostas encontradas para a 
solução destes problemas a partir de nosso 
referencial teórico; por fim, apresento as 
considerações finais sobre o trabalho.

A direção artística do Subtilior En-
semble: problemáticas

O Subtilior Ensemble, como se mostrou, 
é formado atualmente  por cinco integrantes2. 
Alguns destes pertencem ao grupo desde seu 
início, em 2008; outros, contudo, passaram 
a integrar o grupo somente no final de 2009. 
O grupo é composto, em sua maioria, por 
músicos semi-profissionais, já que parte dele 
ainda possui outro tipo de emprego e não tem 
formação técnica ou superior na área (dois 
indivíduos), parte ainda está em formação 
(dois indivíduos, sendo que ambos têm como 
única fonte de renda a música) e somente um 
indivíduo é graduado em música (cuja fonte 
de renda é constituída somente por ativida-
des ligadas à música).

Neste sentido, o comprometimento dos 
integrantes com o grupo é uma das questões 
a ser discutida amplamente pelo diretor 
artístico, já que não há retorno financeiro 
para os integrantes suficiente para cobrir as 
despesas com a participação no grupo.

Outra questão, que também envolve o 
comprometimento dos integrantes com o 
grupo, é demarcada pela performance histó-
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rica desenvolvida pelo Subtilior Ensemble. 
Mesmo que todo o grupo já detivesse conhe-
cimento musical intermediário ou avançado, 
a realização deste tipo de repertório deve 
conceber uma metodologia de ensaios dife-
renciada, já que estamos distantes 500 a 600 
anos das composições deste período.

O repertório de música medieval e re-
nascentista traz uma série de especificidades 
de cada região e período. Não é possível 
interpretar Guillaume de Machaut da mesma 
forma que interpretamos Francesco Landini 
ou o repertório dos cancioneiros ibéricos dos 
séculos XV/XVI que possuem características 
muito peculiares desta região, pois, embora 
ocorra uma proximidade em sua relação 
temporal e na classificação musicológica, 
eles carregam diferenças consideráveis entre 
si.

De modo semelhante, a disponibiliza-
ção deste repertório ao público no momento 
das apresentações é tão complexa quanto 
o ponto levantado anteriormente. Como 
fazer com que este repertório seja entendido 
pelo público que, muitas vezes, não possui 
conhecimento histórico suficiente para sua 
interpretação? Como validar e justificar a 
execução deste tipo de música?

Em suma, os cinco problemas principais 
encontrados no Subtilior Ensemble foram: I) 
como viabilizar a permanência dos integran-
tes; II) como tornar o repertório medieval e 
renascentista acessível aos integrantes; III) 
como realizar uma interpretação válida deste 
repertório; IV) como tornar o repertório me-
dieval e renascentista acessível ao público; V) 
como justificar a execução deste repertório.

Assim sendo, foi necessário desenvolver 
uma prática reflexiva, conforme conceito de 
Perrenoud (2002), capaz de buscar soluções 
em outras áreas de conhecimento, aliando-a 
as habilidades propostas para o regente de 
coro por Fucci Amato (2008) e à sistemática 
de ensaio de Zander (1986).

A direção artística do Subtilior En-
semble enquanto prática reflexiva

É comum no Brasil que jovens gra-
duandos, de diferentes áreas, se prestem a 
desenvolver suas habilidades por meio do 
mercado informal, ainda durante seu proces-
so de formação. Nas artes, talvez, tal fato se 
dê de forma acentuada, devido ao objeto de 
seu estudo e a presença de um maior número 

de oportunidades informais.
Em Educação Musical temos, portanto, 

o choque de duas realidades: a realidade 
da Educação e a realidade da Música. Kater 
(2004) nos diz que o papel do educador 
musical diante do mundo contemporâneo 
e do mercado de trabalho ainda precisa ser 
discutido e entendido em suas diversas po-
tencialidades. Para Max Rudolf (apud FUCCI 
AMATO, 2008:15) também a regência “não 
é facilmente definida”. O conceito de direção 
artística, utilizado por vezes para ampliar o 
leque de definições da regência, inserindo 
em sua significação conceitos e habilidades 
de diversas áreas de conhecimento, sofre 
deste mesmo mal. Fucci Amato (2008: 23) 
elenca algumas habilidades necessárias para 
o regente coral a partir da revisão e adap-
tação das habilidades propostas por Fleury 
e Fleury (apud FUCCI AMATO, 2008:23), 
com base em pesquisa desenvolvida entre 
alunos de Regência Coral II e Prática Vocal 
em um curso de graduação em Música. Em 
ordem de importância, segundo os resulta-
dos apontados pela autora, teríamos: saber 
comunicar; saber agir; saber liderar; saber 
motivar; ter visão estratégica; saber assu-
mir responsabilidades; saber aprender com 
os coralistas; saber aperfeiçoar-se; saber 
comprometer-se; saber estimular a criati-
vidade do coral; saber mobilizar recursos 
materiais. Estas habilidades, como veremos, 
foram essenciais para a direção do Subtilior 
Ensemble. No entanto, antes de discutir as 
habilidades, é importante que se responda: 
que procedimentos estão envolvidos no de-
senvolvimento destas habilidades durante a 
formação do diretor artístico?

Perrenoud (2002:18-19) descreve 
algumas características dos professores 
principiantes, as quais a direção musical, 
de acordo com nossa experiência pessoal no 
Subtilior Ensemble, também compartilha:

1. Um principiante está entre duas 
identidades: está abandonando sua 
identidade de estudante para adotar 
a de profissional responsável por 
suas decisões.

2. O estresse, a angústia, diversos me-
dos e mesmo os momentos de pânico 
assumem enorme importância, mas 
eles diminuirão com a experiência e 
com a confiança.

3. O principiante precisa de muita 
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energia, de muito tempo e de muita 
concentração para resolver os pro-
blemas que o profissional experiente 
soluciona de forma rotineira.

4. A forma de administrar o tempo 
(preparação, correção, trabalho de 
classe) não é muito segura, e isso 
lhe provoca desequilíbrio, cansaço e 
tensão.

5. Ele passa por um estado de sobre-
carga cognitiva devido ao grande 
número de problemas que tem de 
enfrentar. Em um primeiro momen-
to, conhece a angústia da dispersão, 
em vez de conhecer a embriaguez 
do profissional que ‘joga’ com um 
número crescente de bolas.

6. Geralmente, ele se sente muito 
sozinho, distante de seus colegas de 
estudo, pouco integrado ao grupo e 
nem sempre sente-se acolhido por 
seus colegas mais antigos.

7. O iniciante está em um período de 
transição, oscilando entre os mode-
los aprendidos durante a formação 
inicial e as receitas mais pragmáti-
cas que absorve no ambiente profis-
sional.

8. Ele não consegue se distanciar de 
seu papel e das situações.

9. Ele tem a sensação de não dominar 
os gestos mais elementares da pro-
fissão, ou de pagar um preço muito 
alto por eles.

10. O novo profissional mede a distân-
cia entre o que imaginava e o que 
está vivenciando, sem saber ainda 
que esse desvio é normal e não tem 
relação com sua incompetência nem 
com sua fragilidade pessoal, mas 
que está ligado à diferença que há 
entre a prática autônoma e tudo o 
que já conhecera” (PERRENOUD, 
2002:18-19).

As habilidades de saber comunicar, 
saber motivar, saber estimular a criativi-
dade do coral e saber mobilizar recursos 
materiais não apresentam, segundo nossa 
visão, pontos em comum com as problemáti-
cas levantadas por Perrenoud (2002:18-19). 
Dentre elas, as duas últimas são específicas 
da área, enquanto as duas primeiras, embora 
também sejam habilidades necessárias ao 
professor, foram deixadas de lado pelo autor, 

talvez por serem considerados problemas 
apresentados não somente por professores 
iniciantes, mas também pelos experientes.

Perrenoud, no entanto, reconhece a ne-
cessidade do desenvolvimento da habilidade 
de saber comunicar, tratada por ele como 
metacomunicação:

“[...] a formação inicial tem de 
preparar o futuro professor para 
refletir sobre sua prática, para 
criar modelos e para exercer sua 
capacidade de observação, análi-
se, metacognição e metacomunica-
ção. Nada disso pode ser adquirido 
por um toque de mágica, só pelo 
fato de o professor ter passado por 
êxitos e fracassos” (PERRENOUD, 
2002:17).

 
Para o autor, a reflexão é uma condição 

imprescindível para o desenvolvimento de 
todas estas habilidades apresentadas. “A 
orientação para a prática reflexiva poderia 
propor uma forma original de aliar objetivos 
ambiciosos e de considerar a realidade” 
(PERRENOUD, 2002:17). No entanto, cabe 
lembrar que o termo apresenta certa ambi-
güidade, pois a reflexão está relacionada ao 
momento em que ocorre a ação, ao momen-
to em que se planeja a ação que irá ocorrer 
e ao momento em que se avalia a ação rea-
lizada. A prática reflexiva, segundo sugere 
Perrenoud, não se restringe ao momento da 
ação, mas deve ser uma constante na vida 
profissional deste educador.

De igual maneira, a direção artística 
do Subtilior Ensemble exigiu uma postura 
de acordo com a proposta de Perrenoud. 
Impossível seria desenvolver ação, lideran-
ça e planejamento estratégico eficaz sem a 
reflexão na ação e sobre ela. 

Os procedimentos avaliativos dentro do 
trabalho se consubstanciam em um processo 
indispensável para um bom resultado. Dessa 
forma, procura-se fazê-lo de forma gradativa 
e continuada. É proposta uma avaliação para 
a direção artística e outra para os integrantes, 
ambas baseadas no processo reflexivo.

Os ensaios são preparados com obje-
tivos de curto e longo prazo; assim sendo, 
é elaborado um plano para cada um deles 
considerando as possibilidades possíveis 
de execução do grupo. Após o término, é 
realizada uma avaliação pensando no que 
foi desenvolvido durante o encontro. Se 
por ventura foram conquistados bons re-
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sultados, é provável que o plano tenha sido 
adequado às condições que se apresentaram; 
entretanto, se é percebido que os integran-
tes não apresentam um bom rendimento, 
é necessário fazer uma reflexão sobre o 
processo e pensar em uma estratégia que se 
mostre mais eficiente. Perrenoud corrobora 
este procedimento, ao destacar alguns dos 
fatores que motivam a reflexão, dentre eles, a 
“auto-avaliação da ação”, “a vontade de saber 
o que está acontecendo” e a “formação, cons-
trução de saberes” (PERRENOUD, 2002:41).

Como dito no capítulo anterior, um dos 
problemas encontrados na direção artística 
do Subtilior Ensemble é como manter o 
comprometimento dos integrantes com o 
grupo com retornos financeiros irregulares. 
Ora, se não há possibilidades de se estabe-
lecer vínculos empregatícios entre o grupo 
e os integrantes, outros retornos devem 
ser promovidos, como o desenvolvimento 
musical e cultural de cada participante. Tal 
fato não é estranho à proposta do grupo, já 
que este tipo de repertório é pouco difundido 
no Brasil, especialmente na Região Norte, 
tornando-se o único espaço no município de 
Rio Branco com esta finalidade e validando-o 
como espaço de desenvolvimento musical e 
cultural.

O subtilior ensemble, portanto, se apre-
senta como um espaço de Educação Musical 
no qual o objetivo é a análise, interpretação 
e montagem de repertório medieval e renas-
centista, de modo que os participantes po-
dem ter contato com a música, a cultura e o 
pensamento do mundo europeu dos séculos 
XI e XVI dentro de um único espaço.

A condição para que o comprometimen-
to dos integrantes seja efetivado, a nosso ver, 
está relacionada diretamente a duas habili-
dades necessárias ao diretor artístico: saber 
liderar e saber motivar. O desenvolvimento 
da liderança em professores principiantes 
é um aspecto de grande problemática, já 
que o professor se encontra, muitas vezes, 
sobrecarregado e com dificuldades em con-
ciliar a teoria e a prática, como nos mostrou 
Perrenoud. Neste sentido, outra habilidade 
assume um papel indireto, porém funda-
mental no desenvolvimento da liderança: a 
habilidade de elaborar estratégias. Tal ha-
bilidade promove o planejamento eficaz das 
ações, principalmente os ensaios, evitando a 
sobrecarga.

Segundo Zander, o condutor, enquanto 

formador e educador do seu grupo, deve 
delinear suas propostas para que o grupo 
tenha uma uniformidade de ação (ZANDER, 
1987:30). O autor comenta que quando se 
desenvolve esta unidade é possível observar 
que o grupo encontra um elemento motiva-
dor através do canto. Para o autor, “o canto 
manifesta-se como uma força que conserva 
grupos unidos ou une para uma participação 
e vivência coletiva, tornando-se comunicação 
das massas”. (ZANDER, 1987:21).

Durante os ensaios, trabalhou-se cada 
trecho do repertório voltando a ele de forma 
consciente e adequada quantas vezes fosse 
necessário, até que o mesmo se mostrasse 
conscientizado tecnicamente e estilistica-
mente, esperando pelos poucos minutos ou 
segundos que aquele determinado período 
musical seja executado. Todavia, para que 
o desempenho seja satisfatório de fato, é 
necessário tomar cuidado com a repetição 
excessiva, pois, dessa forma, os músicos fi-
cam saturados e fatalmente se esquecerão da 
sensibilidade necessária à prática musical. 
Para Zander, o processo de repetição em 
demasia “é amadorístico e artificial e nunca 
leva a uma real vivência artística da música, 
porém a uma execução simplesmente mecâ-
nica, donde estará ausente toda a consciên-
cia da fraseologia e estruturação da obra” 
(ZANDER, 1987:226). 

Outro procedimento importante para 
a motivação dos integrantes é a constante 
realização de apresentações. O Subtilior En-
semble realiza em média um concerto a cada 
mês. São muitos os convites das mais diver-
sas instituições e, em função disto, podemos 
concretizar as experiências propostas nos 
ensaios. Acredita-se que esta prática contri-
bui para o aperfeiçoamento técnico-musical 
e interpretativo de todo o grupo, e, portanto, 
promove a melhoria do desempenho dos 
músicos. 

A liderança, por outro lado, é uma 
característica natural adquirida através do 
carisma e das competências desenvolvidas 
pelo diretor, uma vez que este profissional, 
como se apresentou, tenha resolvido as ques-
tões referentes ao planejamento das ações do 
grupo.

Neste sentido, outra habilidade se mos-
tra de grande importância, além das três dis-
cutidas anteriormente: a habilidade de saber 
aperfeiçoar-se, para a qual a busca constante 
por conhecimentos relacionados à direção e 
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aos objetivos do grupo se torna fundamental.
O comprometimento dos integrantes 

com o Subtilior Ensemble, portanto, está 
relacionado diretamente a duas habilidades, 
liderança e motivação, e, indiretamente, ao 
planejamento estratégico e aperfeiçoamento 
constante do diretor.

Boa parte repertório trabalhado pelo 
Subtilior Ensemble foi composto original-
mente durante o período medieval. Durante 
muito tempo, este período, conhecido pela 
historiografia como Idade Média, entendido 
de forma categórica como um período obscu-
ro e retrógrado da história ocidental, a Idade 
das Trevas. No entanto, muito do pensamen-
to moderno se deve a este período, como nos 
apresenta Franco Cambi em sua História da 
Pedagogia: “A Idade Média não é de forma 
alguma a época do meio entre dois momentos 
altos do desenvolvimento da civilização; foi, 
sobretudo, a época de formação da Europa 
Cristã e da gestação dos pré-requisitos do 
homem moderno” (CAMBI, 1999:141-142).

Neste sentido, como realizar a mon-
tagem deste repertório 500 anos depois de 
ter sido composto? Como fazer com que a 
linguagem musical daquele período possa 
ser interpretada hoje? Como tornar este 
repertório acessível aos integrantes? Zander 
afirma que “além de conhecer a tradição da 
prática, a autenticidade na interpretação 
em seus diferentes estilos, é preciso, sem o 
prejuízo destes, fazer com que eles sejam 
não só válidos historicamente, mas também 
vivos na atualidade” (ZANDER, 1987:29). 
Todavia, Como?

O principal cuidado é, sobretudo, com 
os processos comunicativos utilizados nos 
ensaios, associados, portanto, à habilidade 
de saber comunicar, como se observou na 
direção artística do Subtilior Ensemble. 
A comunicação é dada, basicamente, pela 
transmissão de uma mensagem, por meio 
de um código pré-definido, de um emissor 
para um núcleo receptor. No entanto, não 
há passividade no diálogo: há, antes, um 
constante jogo de papéis entre o indivíduo 
comunicante e o comunicado.

Kinpara (2008) descreve três funções 
para a comunicação: função informativa, 
função regulativa e função afetiva. Como 
veremos à diante, as três funções, inevita-
velmente, estiveram presentes nos proce-
dimentos da direção artística do Subtilior 
Ensemble.

A função informativa, segundo Kinpa-
ra, está ligada aos processos informativos 
referentes ao “intercâmbio de informações” 
(KINPARA, 2006:16). Para o autor:

“Não se trata de transmitir uma 
mensagem acabada, que é rece-
bida e aceita pelo interlocutor, in-
terpretada muitas vezes de modo 
mecanicista, mas de um processo 
comum entre os participantes o 
qual se vai formando no desenvol-
vimento da comunicação.
Este processo interativo de inter-
câmbio de informações supõe que 
cada um dos participantes consi-
dera o outro não como objeto, mas 
como sujeito, levando em conta 
seus motivos, objetivos e atitudes, 
para que o processo de interação 
tenha realmente lugar e não se 
transforme em um simples monó-
logo ou diálogo de surdos.
A cada informação transmitida 
pelo emissor, este receberá uma 
nova como resposta à sua no pro-
cesso de permuta de papéis entre 
o emissor, fonte da informação, e 
o receptor, quem a recebe, estabe-
lecendo assim o verdadeiro inter-
câmbio comunicativo” (KINPARA, 
2006:17 – grifo nosso).

Ora, este processo comunicativo é uma 
constante na prática pedagógica encerrada 
pela direção artística do Subtilior Ensemble. 
O “jogo de papéis” ou o “intercâmbio comu-
nicativo”, acreditamos, pode ser desenvolvi-
do com mais eficácia em grupos constituídos 
por pouco indivíduos, como neste caso. Por 
se tratar de um espaço que desenvolve per-
formance em música medieval e renascentis-
ta, o diálogo ocorrido no interior do Subtilior 
Ensemble é, na maioria das vezes, realizado 
sobre o código musical: é um procedimento 
comunicativo cuja mensagem é o próprio 
processo de comunicar. Logo, a metodologia 
de ensaios do grupo necessita deste diálogo 
permanente.

Podemos, ainda, ir além da prática 
comunicativa enquanto processos informati-
vos relacionados à realização dos ensaios: a 
própria música é um processo relacionado ao 
“jogo de papéis”. Rottershaussen e Rodriguez 
(apud KINPARA, 2006:20) propõem quatro 
níveis de interação, dos quais o último, a in-
teração plena, muito se assemelha à prática 
musical. Segundo os autores, “o objetivo da 
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interação, neste caso, é obter uma perfeita 
combinação de si mesmo com o outro, com 
uma capacidade para predizer e conduzir-se 
de acordo com as mútuas necessidades”. Tal 
procedimento, acreditamos, está diretamen-
te relacionado à prática musical.

Quanto à função regulativa, também 
presente no trabalho desenvolvido pela dire-
ção artística do Subtilior Ensemble, Kinpara 
nos mostra que diz respeito à “influência que 
exerce um sobre outro na organização de sua 
atividade conjunta” (KINPARA, 2006:21).

“A atividade conjunta pode se or-
ganizar de diferentes formas, o 
que dá lugar a tipos variados de 
interação entre os participantes. 
Em cada uma delas as contribui-
ções individuais à realização da 
atividade comum variam também.
Existem três modelos ou formas de 
organização da atividade conjun-
ta: individual, sucessiva ou recí-
proca.
Na forma individual de organiza-
ção da atividade conjunta, cada 
participante faz sua parte do tra-
balho comum de maneira indepen-
dente, como por exemplo, nas fren-
tes de trabalhadores em que cada 
um tem sua tarefa específica.
Na forma sucessiva, a tarefa co-
mum é cumprida sucessivamente 
por cada participante, como em 
uma cadeia de produção.
Já na forma recíproca, a intera-
ção de cada participante com to-
dos os demais é simultânea, por 
exemplo, nas equipes esportivas. 
Das três formas de organização 
da atividade conjunta, a recíproca 
é a que garante maior interação 
entre os participantes” (KINPARA, 
2006:23 – grifo nosso).

Em Música, ao contrário das equipes es-
portivas, como apontou o autor, a interação se 
dá simultaneamente pelas três formas. Cada 
um dos participantes cumpre uma função 
distinta e individual (regente, violinista, can-
tor, etc.); no entanto, a sucessão dos papéis 
a serem desempenhados também é possível, 
como na exposição e desenvolvimento das 
vozes de um conductus do século XV3; a for-
ma recíproca também está presente, já que a 
atividade é, na maioria das vezes, conjunta e 
interdependente.

Como Kinpara nos apresenta, a função 

regulativa é manifestada pelo contrato 
pedagógico, através do diálogo presente na 
prática docente:

“Um diálogo simétrico supõe um 
processo paralelo dos interlocuto-
res no descobrimento de um fato 
ou na elaboração de um conhe-
cimento, o passo simultâneo por 
diferentes etapas, graças ao apoio 
mútuo dos participantes na situa-
ção. Evidentemente, este não é o 
caso do diálogo pedagógico. Seu 
caráter assimétrico é inerente à 
situação docente, na qual um dos 
participantes tem maior status e 
poder que os demais” (KINPARA, 
2006:25).

No entanto, é possível a existência de 
um diálogo pedagógico mais simétrico, de-
pendendo “das possibilidades de negociação 
entre professores e alunos, do estabeleci-
mento de determinadas relações contratuais 
entre eles” (KINPARA, 2006:26). Um 
exemplo dessas “relações contratuais” já fora 
apresentado neste trabalho, quando citamos 
a responsabilidade outorgada a um dos 
participantes em responder pela secretaria 
do grupo. Quanto à prática musical, neces-
sariamente deve-se estabelecer um contrato 
de modo que cada um dos músicos cumpra 
com seu papel, pois, caso isso não ocorra, o 
resultado final fatalmente é comprometido.

A função afetiva da comunicação, por 
fim, visa à compreensão mútua entre os 
participantes.

“A compreensão mútua representa 
o aspecto afetivo da comunicação; 
determina os estados emocionais 
do homem em sua relação com 
outros, o nível de tensão emocio-
nal da comunicação interpessoal. 
Refere-se à compreensão tanto 
intelectual como emocional do in-
terlocutor, que permite o desenvol-
vimento de relações de simpatia e 
amizade entre os participantes no 
processo de comunicação. Este é o 
aspecto mais complexo e profun-
do da comunicação, que implica 
que, no ato comunicativo, se leve 
em conta os motivos, propósitos 
e atitudes do outro, compreendê
-los e aceitá-los intelectualmente, 
compartilhá-los emocionalmente, 
assimilá-los à conduta própria” 
(KINPARA, 2006:30-31).
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Aqui também a prática musical pode ser 
descrita como processo comunicativo: a mú-
sica comunica idéias através de sons, os quais 
devem ser interpretados e compreendidos 
pelo intérprete e pelo ouvinte. Talvez esta 
função, sobretudo, seja o papel principal do 
diretor artístico junto ao Subtilior Ensemble: 
recriar (e, portanto, comunicar) estas idéias 
(informações) a partir da compreensão mútua 
dos estados emocionais do homem medieval 
e renascentista pelo homem contemporâneo, 
por meio deste último. Embora não existam 
homens medievais vivendo entre nós e, por-
tanto, eles nunca poderão nos compreender, 
esta tarefa reside sobre o diretor artístico do 
grupo, o qual deve compreender e fazer-se 
compreendido pelos intérpretes/integrantes 
e ouvintes.

Para Keith Swanwick, educador musical 
inglês, a música está inserida em um “espaço 
intermediário”, o “World Three” de Karl 
Popper (SWANWICK, 2003:45). Swanwick 
acredita que a música é sim uma linguagem 
e, como tal, assume a responsabilidade de 
realizar transações entre o “eu” e o mundo 
externo, tal como a linguagem matemática, 
as teorias, as fórmulas. Como linguagem, a 
música não é verbal, mas metafórica. Ela não 
apresenta as idéias como elas são, mas, antes, 
realiza-se através de outra forma simbólica, 
que não a fala ou a escrita.

“Mais do que tentar achar um 
papel diferente para as artes em 
geral ou para a música em parti-
cular, creio mais vantajoso fazer, 
inicialmente, a seguinte pergunta: 
o que a música compartilha com as 
outras formas simbólicas? A músi-
ca não é uma anomalia curiosa, se-
parada do resto da vida; não é só 
um estremecimento emocional que 
funciona como atalho para qual-
quer processo de pensamento, mas 
uma parte integral de nosso pro-
cesso cognitivo. É um caminho de 
conhecimento, de pensamento, de 
sentimento. Naturalmente, em al-
guns aspectos a atividade musical 
é única. Ela realiza um trabalho 
especial, a fim de que palavras ou 
imagens visuais sejam menos sa-
tisfatórias ou, freqüentemente, im-
possíveis. Mas isso não está total-
mente isolado de outros aspectos 
da mente humana, escondido em 
alguma área remota de nosso sis-
tema nervoso, separado de outros 

caminhos criativos. Existem ca-
racterísticas psicológicas gerais do 
discurso, e elas foram claramente 
identificadas por Piaget, entre ou-
tros” (SWANWICK, 2003:22-23).

Swanwick, portanto, propõe uma teoria 
do aprendizado musical baseado em quatro 
elementos: materiais, expressão, forma e 
valor (SWANWICK, 2003:33). No primeiro 
momento, ouvimos os sons (materiais), sem 
nos preocuparmos com as formas, melodias; 
depois passamos a compreender melhor a 
construção formal destes materiais (expres-
são), que originam as melodias; em seguida, 
relacionamos estas construções a fim de lhes 
atribuir uma forma, um processo de entendi-
mento racional amplo; só então, no final do 
processo, incorporamos os sentimentos e as 
impressões, através da valoração da lingua-
gem apresentada.

Neste sentido, a função afetiva da co-
municação foi considerada uma ferramenta 
eficaz para o entendimento dos valores mu-
sicais encerrados pelo repertório trabalhado 
pelo Subtilior Ensemble, pois é ela quem 
promove a compreensão mútua entre o exe-
cutante e o compositor, centrada no papel 
desempenhado pelo regente do grupo.

Em suma, com relação ao aspecto mu-
sical da direção artística do Subtilior Ensem-
ble, pode-se dizer que o objetivo do trabalho 
é desenvolver os valores da música medieval 
e renascentista, tal como a proposta apre-
sentada por Swanwick (2003), utilizando-se 
da compreensão mútua contida pela função 
afetiva da comunicação, conforme descri-
ção de Kinpara (2006). No entanto, outras 
funções da comunicação são utilizadas pela 
direção artística do grupo, tal como a função 
regulativa, através de sua dimensão contra-
tual representada pela forma individual de 
atividade conjunta (relacionada à adminis-
tração e gerenciamento do grupo), e pelas 
formas sucessivas e recíprocas (relacionadas 
à prática performática em música medieval 
e renascentista). A função informativa, por 
fim, também esteve presente, por meio do 
intercâmbio de informações a respeito do 
código e da linguagem musical específica dos 
períodos em questão e da integração plena 
do fazer musical.

As composições medievais e renascen-
tistas possuem uma extensão confortável, 
isto é, vocalmente não se observa saltos com-
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plexos e exigências fora da tessitura de cada 
classificação vocal. Segundo Imogen Holst, 
no livro ABC da música (2002), as melo-
dias do período são cantáveis e claras: “os 
compositores renascentistas do século XVI 
apreciavam aqueles limites estabelecidos, e 
jamais permitiam que a intrincada tessitura 
do contraponto perturbasse a clareza da linha 
melódica da música” (HOLST, 2002:89). O 
autor comenta, ainda, o respeito em relação 
à entoação vocal de cada cantor. Para o ele, 
“o desempenho vocal para cima ou para 
baixo nunca comprometia os cantores em 
notas excessivamente graves ou agudas para 
as suas vozes”. (HOLST, 2002:89).

Entretanto faz-se necessário ter muito 
esmero no ato da interpretação do repertó-
rio, pois, neste contexto, as dificuldades são 
outras. Como a maioria das composições tem 
uma extensão confortável, os integrantes 
podem subestimar sua complexidade em 
alguns momentos. Todavia, a dificuldade não 
é a leitura, pois esta se apresenta, em muitas 
ocasiões, simples, mas sim a interpretação 
correta e historicamente adequada das peças. 
Deste modo, conseguir transformar o que é 
singelo e delicado em um resultado sutil e 
musical mostra-se como o grande desafio.

Desde o início do trabalho os ensaios 
são elaborados com três principais objeti-
vos: I) auxiliar e orientar os integrantes na 
prática da música modal4; II) resolver os 
problemas técnicos e estilísticos do repertó-
rio escolhido; III) promover o entendimento 
histórico básico de cada peça do repertório 
a ser executada. Para que isto seja possível é 
realizada uma divisão do ensaio em blocos. 
Em um primeiro momento é feito um alon-
gamento coletivo com o intuito de preparar 
o corpo para o canto e a execução dos instru-
mentos; em seguida, fazemos o aquecimento 
vocal com melodias modais e improvisações 
para acostumar a voz e os ouvidos à música 
medieval e renascentista e, logo após, reali-
zamos a execução do repertório. Depois de 
experimentarmos os arranjos propostos de 
forma prática é que acontece a contextuali-
zação histórica e estilística do repertório.

A linguagem gestual utilizada pela 
regência é caracterizada por elementos 
técnicos, impessoais e pouco subjetivos, 
para possibilitar um maior entendimento do 
grupo. Esta forma de direção também é su-
gerida por Zander, que, por sua vez, defende 
a sistematização de pontos sucintos, porém 

precisos, para que haja um efetivo entendi-
mento dos participantes:

“Cada pessoa que se dedicar a di-
reção artística deve sempre ter em 
vista não só o seu grupo particu-
lar mas preocupar-se em saber se 
maneira de conduzir, a intenção e 
os gestos também serão entendi-
dos  por grupos estranhos. O bom 
regente quase não precisa falar. 
Sua linguagem limita-se principal-
mente aos gestos. Evidentemente 
um ensaio nunca poderá decorrer 
sem falar, sem explicar ou combi-
nar certas particularidades. Mas 
quando for necessário falar, a lin-
guagem deve ser um complemento 
do gesto e não a recíproca” (ZAN-
DER,1987:29). 

As práticas musicais no Subtilior En-
semble são, portanto, baseadas nos aspectos 
interpretativos das peças. A regência, diante 
deste cenário, possui gestos sucintos para 
que a mensagem não seja comprometida. 
Deste modo, estes procedimentos são ba-
seados na habilidade de saber comunicar, 
conforme o entendimento sobre os processos 
comunicativos descritos por Kinpara (2006).

Como dito anteriormente, um dos 
procedimentos utilizados para viabilizar a 
permanência dos integrantes no Subtilior 
Ensemble foram as realizações constantes de 
concertos, promovendo assim a motivação 
do grupo. No entanto, como apresentar, tor-
nar acessível e inteligível um repertório tão 
antigo como esse?

Diante dessa questão, uma das habili-
dades elencadas por Fucci Amato (2008) se 
torna fundamental para nosso trabalho: a 
habilidade de saber agir. A ação, neste senti-
do ação estética, já que é baseada na perfor-
mance de música histórica, é uma habilidade 
a ser desenvolvida, acreditamos, por todos os 
membros do grupo, pois é ação conjunta ou, 
como apresentou Kinpara (2006), atividade 
conjunta. Assim, antes de nos perguntarmos 
sobre como nos fazer compreendidos no mo-
mento da ação, devemos nos perguntar como 
deveremos agir. 

Ora, não temos o mesmo tempo para 
contextualizar o público sobre nossa perfor-
mance que tivemos nos ensaios para estudo 
das peças. Portanto, no momento da ação, 
utilizamo-nos de uma linguagem diferencia-
da, com atenção à indumentária e dimensão 
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cênica da apresentação, de modo a propor-
cionar uma experiência estética holística.

Assim, portanto, a performance se dá 
através de uma linguagem diferenciada, 
atentando para a dimensão cênica do espetá-
culo, de modo a proporcionar à platéia diver-
sos elementos complementares à dimensão 
musical do Subtilior Ensemble.

Pode-se justificar a importância do 
Subtilior Ensemble através de duas análises 
distintas. Primeiramente, por que o trabalho 
desenvolvido é importante e pertinente para 
os integrantes? Depois, por que o grupo é 
importante e pertinente para a comunidade 
em que se insere?

A primeira questão, apresentamos al-
guns argumentos já discutidos e/ou apresen-
tados neste trabalho, como a profissionaliza-
ção e o desenvolvimento cultural e musical 
dos participantes. Por meio do Subtilior 
Ensemble, estes músicos tiveram a opor-
tunidade de conhecer as práticas musicais 
do período medieval e renascentista, que, 
como na citação já apresentada de Cambi, é 
o momento de gestação do homem moderno 
(CAMBI, 1999:142). Além disso, puderam 
participar de um espaço profissionalizante, 
mantido pela parceria com a ONG Musicali-
zar, no qual tiveram contato constante com 
os problemas encontrados numa situação 
real de trabalho.

Quanto à segunda questão, referente ao 
público, a resposta é um pouco mais com-
plexa, pois envolve uma reflexão ainda não 
tecida neste trabalho. Osvaldo Colarusso, 
ao prefaciar o livro Formação de Platéia em 
Música, de Liane Justus e Clarice Miranda, 
nos diz:

“A música é uma arte que carrega 
dentro de si uma quantidade enor-
me de referências e informações, 
além daquelas de caráter estrita-
mente técnico, que interessam de 
forma mais específica ao músico 
profissional. Essas informações e 
referências a que me refiro falam 
das circunstâncias, dos anteceden-
tes e dos conseqüentes históricos 
de uma determinada obra ou de 
um determinado compositor e de 
sua escola. E são esses dados que 
tornam a obra musical um objeto 
preciosíssimo numa mais ampla 
compreensão histórica de épocas, 
acontecimentos e personagens. 
Como podemos pretender possuir 

uma compreensão global, por 
exemplo, da Revolução Francesa, 
sem falarmos aqui da expansão 
burguesa da segunda metade do 
século XVIII? E como podemos 
compreender bem essa época sem 
falarmos da obra de Mozart e 
Haydn? E como podemos com-
preender o mundo pós-Revolução 
Francesa sem conhecermos bem o 
personalismo de Beethoven? Isso 
para não citarmos as implicações 
da Revolução Russa na obra de 
Shostakovich e de Prokofiev, a ex-
pansão da música profana na Itá-
lia renascentista e o surgimento 
da ópera como sua conseqüência 
etc. etc. Os exemplos são infinitos. 
No entanto, nos meios intelectuais 
brasileiros, a música é sistemati-
camente desprezada como instru-
mento de compreensão dos proces-
sos históricos. A música clássica é 
tratada como questão de gosto e 
não como uma questão inequívoca 
de consciência histórica. E circuns-
crevendo as coisas um pouco mais 
para questões históricas brasilei-
ras, perguntamo-nos então como 
podemos compreender o nosso 
Movimento Modernista, um dos 
pontos altos de nossa criação artís-
tica, sem termos um certo traquejo 
com a obra de Heitor Villa-Lobos, 
o artista brasileiro de maior proje-
ção internacional daquela época?” 
(COLARUSSO, 2003, apud JUS-
TUS; MIRANDA, 2004:9).

Esta visão corrobora a idéia de “espaço 
intermediário” apresentada por Swanwick 
(2003) anteriormente. Conhecer música é, 
portanto, conhecer o próprio mundo. Dirigir 
um grupo como o Subtilior Ensemble, para-
fraseando Paulo Freire, é a maneira “como 
me experimento enquanto ser cultural, 
histórico, inacabado e consciente do inaca-
bamento” (FREIRE, 1996:50).

“A necessária promoção da inge-
nuidade à criticidade não pode ou 
não deve ser feita a distância de 
uma rigorosa formação ética ao 
lado sempre da estética. Decência e 
boniteza de mãos dadas. Cada vez 
me convenço mais de que, desperta 
com relação à possibilidade de en-
veredar-se no descaminho do puri-
tanismo, a prática educativa tem 
de ser, em si, um testemunho ri-
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goroso de decência e pureza. Uma 
crítica permanente aos desvios 
fáceis com que somos tentados, às 
vezes ou quase sempre, a deixar 
as dificuldades que os caminhos 
verdadeiros podem nos colocar. 
Mulheres e homens, seres históri-
co-sociais, nos tornamos capazes 
de comparar, de valorar, de inter-
vir, de escolher, de decidir, de rom-
per, por tudo isso nos fizemos seres 
éticos. Só somos porque estamos 
sendo. Estar sendo é a condição, 
entre nós, para ser. Não é possível 
pensar os seres humanos longe, 
sequer, da ética, quanto mais fora 
dela. Estar longe, ou pior, fora da 
ética, entre nós, mulheres e ho-
mens, é uma transgressão. É por 
isso que transformar a experiên-
cia educativa em puro treinamen-
to técnico é amesquinhar o que há 
de fundamentalmente humano no 
exercício educativo: o seu caráter 
formador” (FREIRE, 1996:32-33).

Neste sentido, o Subtilior Ensemble 
se torna um espaço cultural no qual parti-
cipantes e público podem se “experimentar 
inacabados”, conforme conceito de Paulo 
Freire. Assim, a experiência estética promo-
vida pelo Subtilior Ensemble é um mecanis-
mo que objetiva a (auto) consciência deste 
inacabamento, através da vivência histórica 
encerrada em sua prática.

O trabalho, portanto, é um espaço de 
profissionalização e desenvolvimento cultu-
ral e musical de seus participantes; através 
de sua performance, o grupo promove, 
também, a consciência do inacabamento 
histórico humano, pois se remete aos valores 
que compõe a vida contemporânea.

Considerações finais
O Subtilior Ensemble, conforme se 

apresentou, é um grupo musical cujo reper-
tório trabalhado se circunscreve ao período 
medieval e renascentista. A direção artística 
do grupo, realizada por mim, apresentou 
problemáticas particulares devido às carac-
terísticas específicas do grupo, tais como a 
permanência dos integrantes, a interpreta-
ção adequada do repertório, a acessibilidade 
do repertório aos integrantes e ao público 
e a validade de um trabalho como este na 
comunidade em que se insere.

Quanto à questão do comprometimento 

dos integrantes, notou-se que o desenvolvi-
mento de habilidades, como ter planejamen-
to estratégico, saber aperfeiçoar-se, saber 
liderar e saber motivar, conforme proposta 
de Fucci Amato (2008) tem implicações 
positivas diretas sobre a permanência destes 
músicos. Com relação à interpretação e a 
acessibilidade do repertório, habilidades 
como saber comunicar, aliadas à sistemática 
de ensaios de Zander (1986) e a utilização de 
outros elementos, tais como aqueles perten-
centes à dimensão cênica da apresentação, 
também se mostraram eficientes.

Em relação a importância do grupo, o 
Subtilior Ensemble se apresenta pertinente 
para a comunidade de uma maneira geral, 
pois, trabalha com a consciência histórica 
do ser humano, trazendo à tona seu inaca-
bamento através da representação musical 
no “espaço intermediário” (SWANWICK, 
2003).

Observamos, portanto, que os conheci-
mentos da Pedagogia e da Educação Musical 
são de extrema relevância para a função de 
diretor artístico, pois apresentam elementos 
capazes de aperfeiçoar a prática interpretati-
va e demonstrar possíveis soluções a grupos 
como o Subtilior Ensemble. 

Por fim, cabe ressaltar a necessidade de 
outros estudos sobre as propostasdo traba-
lho, de modo que possamos compreender 
melhor as relações que ocorrem em sua 
dimensão pedagógica, administrativa, social, 
musical e humana.

Notas
1  Mestrando em Letras: Linguagem e identida-
de na Universidade Federal do Acre (UFAC) e Professor 
do Instituto Federal de Educação ciência e Tecnologia 
do Acre (IFAC).
2  Estou me referindo, aqui, ao período com-
preendido pela pesquisa, entre Janeiro e Junho de 
2010.
3  Conductus: uma forma de composição que se 
popularizou entre os compositores de Notre Dame. É 
um cântico de procissão usado para acompanhar o pa-
dre, conduzi-lo em seus movimentos pela igreja (BEN-
NETT, 1988:17)
4  A música modal, muito presente na Idade 
Média e Renascimento, é baseada sobre diversas esca-
las (ou modos) relacionadas a diferentes disposições 
dos intervalos de tom e semitons a partir de uma nota 
fundamental qualquer. 
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Falantes de Libras: que cultura é essa?

Dulcilene Saraiva Reis
Ariana Boaventura Pereira
Universidade Federal de Rondônia

Introdução
A Língua Brasileira de Sinais – Libras 

foi reconhecida com o status de língua ofi-
cial, através da Lei Federal nº 10.436 que foi 
lançada oficialmente no Brasil no dia 24 de 
abril de 2002, mas somente em 2005, atra-
vés do Decreto nº 5.626, foi regulamentada. 
Considerada um marco importante para 
o movimento surdo, essa lei possibilitou 
alguns avanços, principalmente no que diz 
respeito à educação de surdos. Entretanto, 
muita coisa ainda precisa ser feita.

A comunidade surda reivindica seus 
direitos de ter sua cultura reconhecida para 
que haja um pleno desenvolvimento social e 
político. A questão multicultural (MACLA-
REN, 2003 e HALL, 2000), num país onde a 
diferença ainda é considerada deficiência, é o 
melhor caminho para se falar em cultura sur-
da, por entender que o olhar da antropologia 
explica melhor a questão cultural do surdo 
do que o olhar meramente clínico.

A inclusão dos alunos surdos em escolas 
regulares está crescendo nas escolas públicas 
de Porto Velho/RO e cresce também a preo-
cupação com a qualidade dessa inclusão. O 
usuário da Libras ainda não conquistou seu 
direito “de voz”. Este fato fica muito nítido 
quando se observa o comportamento apáti-
co de um aluno surdo diante de 30 alunos 
ouvintes, situação muito comum nas escolas 
regulares. 

Então, o que mudou nestes 10 anos de 
criação da Lei da Libras em Rondônia? Quais 
as possíveis contribuições desta lei para a 
inclusão do surdo nas escolas públicas em 
Porto Velho/RO? Até que ponto as escolas 
estão preparadas para atender a questão 
multicultural da surdez e do surdo? Essas 
são algumas questões que pretendemos res-
ponder neste artigo.

Libras: que língua é essa?
A Lei nº 10.436/02, regulamentada 

pelo Decreto nº 5626/05, torna a Libras a 2ª 
língua oficial do Brasil, passando a ter caráter 
legal como meio de comunicação e expressão 
entre as pessoas surdas. A Libras possui as 

mesmas estruturas gramaticais como qual-
quer outra língua: fonologia, morfologia, 
sintaxe e semântica. A diferença é que as 
demais línguas são orais-auditivas, enquanto 
a Libras é visual-espacial. Nas línguas orais
-auditivas, como a Língua Portuguesa, por 
exemplo, existem as palavras. Em Libras, os 
itens lexicais são chamados de sinais.

Em todo o mundo existem as línguas 
de sinais, cada uma com características 
próprias, levando em consideração as especi-
ficidades culturais e linguísticas de cada país. 
Em Portugal, usa-se a expressão “Língua 
Gestual”, mas o seu uso é o mesmo da língua 
de sinais. No Brasil, adotou-se o termo “Li-
bras”, mas também é utilizada a expressão 
LSB – Língua de Sinais Brasileira.  

Conforme a referida Lei, a Libras não 
poderá substituir a Língua Portuguesa na 
modalidade escrita. Esta lei prevê, entre 
outras coisas, a inserção da Libras como 
disciplina em todos os cursos de Formação 
de Professores. As Instituições Federais de 
Ensino devem garantir, obrigatoriamente, 
às pessoas surdas, acesso à comunicação, 
à informação e à educação nos processos 
seletivos, nas atividades e nos conteúdos cur-
riculares desenvolvidos em todos os níveis, 
etapas e modalidades de educação, desde a 
Educação Infantil até o Ensino Superior. Os 
surdos tem, ainda, direito a um atendimento 
especializado nos órgãos públicos e privados. 
A acessibilidade de comunicação precisa ser 
garantida. Quando um surdo chega a um 
hospital, por exemplo, este deverá ter um 
funcionário fluente em Libras para fazer os 
procedimentos necessários para que o surdo 
seja atendido em sua língua. Assim deve 
ocorrer em qualquer órgão de atendimento 
ao público, como delegacias, secretarias, 
bancos, escolas.

Em todo o Brasil estão acontecendo 
mobilizações com o objetivo de sensibilizar a 
sociedade sobre a Libras, os surdos, a cultura 
surda, os intérpretes e os professores. Grupos 
antes isolados, hoje se organizam através de 
associações. Em Rondônia não foi diferente. 
Com a união de um grupo de surdos e um 
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grupo de ouvintes, formado por intérpretes, 
familiares e professores, foram criadas duas 
associações, sendo elas: Associação dos Sur-
dos de Porto Velho – ASPVH e a Associação 
dos Professores, Parentes, Amigos e Intér-
pretes dos Surdos de Rondônia – APPIS/RO. 

Identidade, multiculturalismo e 
cultura surda 

A identidade surda se constrói 
dentro de uma cultura visual. Essa 
diferença precisa ser entendida 
não como uma construção isolada, 
mas como construção multicultu-
ral.

(Gladis Perlin - Surda)

Falar de cultura surda implica falar em 
diferença, mas para autores surdos como 
Perlin (2010), diferença não é deficiência. 
Os surdos são vistos, geralmente, como de-
ficientes. Entretanto, os surdos sinalizantes, 
ou seja, usuários da Libras, não se sentem 
deficientes.

Os ouvintes “normais” ouvem com 
os ouvidos e falam com a boca e os surdos 
ouvem com os olhos e falam com as mãos. 
Skliar (2010) faz uma discussão sobre di-
ferença, diversidade e deficiência, termos 
muito utilizados quando se fala em educação 
de surdos. 

Acerca disso, Bhabha (1986) arti-
culou uma distinção fundamental 
entre diversidade e diferença. A 
“diversidade” cria um falso con-
senso, uma ideia de que a norma-
lidade hospeda os diversos, porém 
mascara normas etnocêntricas e 
serve para conter a diferença. En-
tendo “diferença”, conforme McLa-
ren (1995), não como um espaço 
retórico – a surdez é uma diferen-
ça – mas como uma construção 
histórica e social, efeito de confli-
tos sociais, ancoradas em práticas 
de significação e de representações 
compartilhadas entre os surdos. 
(SKLIAR, 2010, p. 13)

Portanto, o termo aqui utilizado para 
falar de cultura surda é a palavra “diferença”, 
não diversidade, nem deficiência. A visão 
antropológica de surdez se sobrepõe à visão 
clínica. As culturas diferem entre si, mas não 
deixam de ser cultura. Assim como existe a 
cultura indígena, a cultura oriental, a cultura 
africana, existe também a cultura surda, 

com sua identidade própria, que difere das 
demais culturas. 

A história da educação dos surdos foi 
marcada por muitas tentativas de tornar 
os surdos como pessoas “normais”. E qual 
o parâmetro de normalidade a que eles se 
referiam? O padrão sempre foi o da cultura 
ouvinte. “Por muito tempo, não só a socie-
dade, mas os próprios profissionais que 
lidavam com os surdos consideravam-nos 
deficientes, procurando normalizá-los, atra-
vés de treinamentos que os provesse de uma 
linguagem oral”. (DORZIAT, 2009, p. 30).

A cultura hegemônica, tida como “nor-
mal”, torna-se padrão. Portanto, para ser 
“normal” tem que ter os padrões da cultura 
dominante. O que foge a isso é considerado 
minoria. De fato, dificilmente uma pessoa 
considerada dentro dos padrões da norma-
lidade necessitará de cuidados especiais. 
Conforme Dorziat 

Consequência disso são as tenta-
tivas sistemáticas de tornar essas 
pessoas iguais àquelas que a ideo-
logia dominante elegeu como úni-
cas com passagem garantida para 
a felicidade. A consciência de que 
existem diferenças, de que essas 
diferenças precisam se respeitadas 
e de que a realização das pessoas 
não é um caminho de mão única é 
indispensável para a construção 
de sociedades mais justas.  (DOR-
ZIAT, 2009, p. 29)

Ouvir é “normal”, se a pessoa não ouve 
então ela não é “normal”. A premissa é essa 
mesma, porque o diferente não é aceito. 
Qualquer cultura que seja diferente da cul-
tura hegemônica sempre será considerada 
inferior. 

O multiculturalismo veio contribuir na 
perspectiva de colocar a cultura surda no 
seu devido lugar, ou seja, “nem melhor, nem 
pior, apenas diferente” (DORZIAT, 1999, 
p. 30). Se o multiculturalismo é o “pensar 
sobre as identidades plurais, que perfazem 
as sociedades e em respostas que garantam a 
representação e a valorização dessas identi-
dades nos espaços sociais e organizacionais” 
(CANEN, (2005, p. 42) então, as pessoas 
surdas também têm sua língua própria, seu 
modo de ver o mundo e de viver no mundo, 
assim como os indígenas e outros segmentos 
têm. 

Este modo de viver é por conta da carac-
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terística que é própria do surdo. Pelo fato de 
não ouvir, ele tem que fazer adaptações que 
não são só linguísticas, mas também sociais, 
especialmente no meio em que vive. Na casa 
de surdo, por exemplo, ao invés de campa-
inha existe um sistema de iluminação, onde, 
ao piscar a lâmpada, o surdo sabe que tem 
alguém batendo à porta. Entretanto, aceitar 
essa diferença não faz parte da cultura domi-
nante. Por isso, torna-se difícil a aceitação do 
diferente.

Para McLaren (2003), o multicultu-
ralismo pode favorecer uma mudança nas 
relações onde questões como identidade e 
diferenças de classe, gênero, etnia entre ou-
tras, poderão ser discutidas. Reconhecer que 
existem pessoas diferentes é um passo im-
portante para a inclusão de qualquer cultura. 

O multiculturalismo, enquanto currí-
culo na formação dos professores, ainda é 
um território pouco explorado e a questão 
cultural é intrínseca à educação dos surdos. 
Não se pode comparar os surdos com os de-
ficientes no que diz respeito à cultura, pois, 
ao falar de educação de surdos, não basta 
adaptar o material, colocar intérprete, co-
nhecer a Libras. É preciso mais do que isso, 
é preciso conhecer o ser surdo, com todas as 
suas especificidades culturais, investindo nas 
propostas multiculturalistas da formação 
docente e é por isso que “continuamos apos-
tando em uma prática docente diferenciada 
na construção de reformas curriculares para 
além do politicamente correto”. (AMARAL, 
2011, p. 185)

A sabedoria de Freire (1994) sobre a 
multiculturalidade nos mostrou que “esta 
não se constitui na justaposição de culturas 
nem no poder de uma sobre as outras, mas 
na liberdade “conquistada” e no direito 
“assegurado” de mover-se no respeito uma 
da outra, correndo risco livremente de ser 
diferente”.

Inclusão do aluno surdo em Porto 
Velho/RO

Os surdos brasileiros tem sua língua 
própria, considerada sua língua materna, 
que é a Língua Brasileira de Sinais. Embora 
instituída como língua oficial há exatos 10 
anos, ainda é pouco difundida no Brasil. 
Geralmente, as pessoas que conhecem a 
Libras e reconhecem o seu valor linguístico 
e cultural são os familiares dos surdos, os 

intérpretes, os professores que tem alunos 
surdos e os próprios surdos. 

O tema “inclusão” não é muito fácil de 
ser discutido, uma vez que vários fatores pre-
cisam ser levados em consideração. O termo 
veio para substituir um outro termo “poli-
ticamente incorreto”, que é a segregação. 
Por muitos anos os alunos com deficiência, 
que estudavam em escolas especiais, eram 
segregados pela sociedade. Por não serem 
considerados “normais”, necessitavam de 
uma educação especializada para atender às 
suas especificidades. Este era o objetivo das 
escolas especiais: dar condições para que os 
alunos com pudessem aprender levando em 
consideração as suas limitações. 

Na era da inclusão, isso passou a não ser 
mais aceito, por considerar que as pessoas 
com deficiência tinham os mesmos direitos 
que as pessoas “normais”. Várias discussões 
giraram em torno do fechamento ou não das 
escolas especiais. Foi numa dessas discus-
sões que surgiu o movimento surdo. 

Em 2011, ao ser anunciado pelo MEC o 
fechamento do Instituto Nacional de Educa-
ção de Surdos – INES, localizado no Rio de 
Janeiro, surdos, familiares e estudiosos da 
educação de surdos de todo o Brasil se mo-
bilizaram para o não fechamento do INES. 
Uma grande mobilização aconteceu no mês 
de maio, em Brasília, marcando, assim, o iní-
cio de uma nova fase da educação dos surdos 
no Brasil.

Surdos e intérpretes de Porto Velho 
também marcaram presença, participaram 
de todo o movimento, inclusive com fala de 
uma surda em sessão plenária, exigindo do 
Ministério da Educação ações para a educa-
ção dos surdos de Rondônia. 

Neste mesmo ano, aconteceram al-
guns movimentos em Porto Velho, como 
o I Workshop de Educação de Surdos e o I 
Fórum de Educação de Surdos, ambos orga-
nizados pela Escola Especial Profº Abnael 
Machado – CENE, que atende alunos surdos 
da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 
Fundamental.

Outro importante evento foi o Seminá-
rio Nacional em Defesa das Escolas Bilíngues 
para Surdos no Plano Nacional de Educação. 
Este seminário aconteceu em todo o Brasil. 
Em Porto Velho, foi organizado pelas asso-
ciações ASPVH e APPIS/RO, sendo realizado 
na Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia, com presença dos Deputados Es-
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taduais, familiares, intérpretes e professores. 
A inclusão dos alunos surdos em escolas 

públicas em Porto Velho vem aumentando 
gradativamente. E os problemas vem junto. 
O relato a seguir é de uma professora que tem 
um aluno surdo e faz parte de uma pesquisa 
em andamento. 

Eu sou professora há mais de 15 
anos e só agora recebi um aluno 
surdo. Nunca estudei sobre os sur-
dos, não sei falar com eles. Sinto-
me incapaz diante da situação. Sei 
que a culpa não é dele, mas o que 
vou fazer? Não fui preparada para 
atender aluno que não sabe falar. 
É difícil quando ele não entende o 
que eu falo e eu também não enten-
do o que ele fala. (Professora 1 – 42 
anos)

Observa-se que esta professora está há 
mais de 15 anos na educação e ainda não 
foi preparada para atender alunos surdos. 
É pertinente esclarecer que a Lei nº 10.436, 
que daqui em diante será chamada de Lei da 
Libras, foi oficialmente lançada há 10 anos. 
Portanto, já era tempo desta professora ser 
“preparada” para atender os alunos surdos. 

Perguntada se fez algum curso voltado 
para a educação de surdos, a professora re-
latou que nunca participou de curso voltado 
para a educação de surdo.

Nunca participei de curso sobre 
surdos. Uma vez a Diretora falou 
que tinha uma vaga para um cur-
so de Libras, isso em 2010, mas to-
das as professoras queriam fazer 
o curso, então a Diretora fez um 
sorteio e eu não fui contemplada, 
infelizmente. Eu só vejo na televi-
são falar de inclusão, mas na es-
cola ninguém fala nada. Quando 
eu recebi o aluno que é surdo eu 
fiquei nervosa, mas o que eu posso 
fazer? É lei, não é? (Professora 1 - 
42 anos)

A professora demonstrou conhecer que 
existe uma legislação que dá o direito ao 
surdo de estar numa escola regular, inserido 
com os ouvintes, porém, não soube dizer 
quais seus direitos enquanto professora de 
surdo. Os alunos surdos também sentem 
dificuldade com a inclusão devido ao fato da 
escola não oferecer condições para que ele 
seja realmente incluído. Conforme o depoi-
mento de um aluno surdo do 6º Ano do En-

sino Fundamental existem muitas barreiras 
a vencer.

Tenho 18 anos e ainda no 6º ano, 
inclusão difícil, o intérprete chegou 
só agora, escola não ter professor 
bilíngue, sinto dificuldade com as 
matérias, difícil, não aprender di-
reito, triste, quero estudar. Profes-
sor não entender, não saber libras, 
por que não quer?¹

Percebe-se na fala do aluno a vontade 
de estudar, mas também a tristeza por estar 
na escola e não ser atendido como deveria. 
Outro fator que chama a atenção é o ques-
tionamento sobre o por quê do professor não 
querer aprender Libras. 

Considerações finais
O fato da Libras ter status de língua não 

é garantia de que seja reconhecida como tal. 
Torna-se necessária a realização de ações 
voltadas para a sua disseminação. Mas que 
ações são estas? O currículo das escolas, por 
exemplo, precisa ser modificado, a Libras 
deveria ser inserida como disciplina curri-
cular na Educação Básica, todos os alunos 
precisam ter acesso a esta língua.

Outra ação importante seria inserir 
nos cursos de formação de professores as 
questões que envolvem o multiculturalismo, 
pois, diante da inclusão, não são somente os 
surdos que os professores irão atender, mas 
também os negros, os indígenas e os estran-
geiros.

A formação docente, seja ela inicial ou 
continuada, precisa afirmar as vozes das pes-
soas oprimidas, reconhecer a importância 
de espaços de encorajamento para a multi-
plicidade de vozes em nossas salas de aulas 
e criar uma pedagogia dialógica na qual as 
pessoas vejam a si e aos outros como sujeitos 
e não como objetos.

A Libras é a língua da comunidade 
surda. É através dela que o surdo poderá al-
cançar sua identidade e, consequentemente, 
sua autonomia. É hora de repensar o currí-
culo dos cursos que formam o professor para 
garantir que a educação de surdos aconteça 
com qualidade.

Nota
1 O texto referente ao depoimento do aluno sur-
do foi apresentado na forma como foi escrito pelo mes-
mo.
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Construindo brincantes: aprendizagem nas quadrilhas juninas 
de Rio Branco, Acre

Eduardo Di Deus
Universidade Federal do Acre

Introdução
As quadrilhas juninas contemporâneas 

na cidade de Rio Branco, capital do estado 
do Acre, mobilizam um grande número de 
pessoas em suas ações, que não se restrin-
gem ao calendário de festejos juninos. Os 
ensaios destes grupos juninos têm início nos 
primeiros meses do ano, visando a prepa-
ração para apresentações e concursos que 
ocorrem entre maio e julho. Para além disso, 
ao longo do ano ocorrem outras atividades 
internas a cada quadrilha ou integrando os 
diversos grupos, como seminários, torneios 
esportivos, blocos de carnaval e festas. 

Os brincantes1, com alguma diferen-
ciação no grau de dedicação, participam in-
tensamente de suas quadrilhas. Em maioria 
são jovens trabalhadores e estudantes, que 
investem grande parte de seu tempo livre 
em ensaios (que se tornam diários nos meses 
anteriores aos festejos), em encontros de pre-
paração de cenários e figurinos, e até mesmo 
na organização do movimento2. De fato, as 
quadrilhas juninas constituem um dos mais 
fortes movimentos culturais do Estado. Sua 
força se dá tanto no contexto de interlocução 
com as políticas públicas para a cultura, 
quanto em suas comunidades de origem, 
onde os grupos ocupam espaços públicos e 
constituem um ambiente de sociabilidade 
para a juventude destas comunidades. 

Com forte presença em bairros periféri-
cos da capital acreana3, as quadrilhas de Rio 
Branco são marcadas por um aspecto discu-
tido por Chianca (2007): a identidade do ho-
mem do campo expressa no contexto urbano. 
Segundo a autora, as quadrilhas de Natal-RN 
mobilizam as imagens do interior e do ma-
tuto / caipira, por meio da memória dos 
migrantes vindos das zonas rurais. As festas 
juninas são o momento em que a “construção 
citadina do rural” e a “memória subjetiva dos 
trabalhadores migrantes” (CHIANCA, 2007, 
p. 48) se misturam em uma celebração das 
raízes interioranas. No Acre, segundo Costa 
(2011, p. 33) o matuto é relacionado à figura 
do seringueiro, o trabalhador dos seringais, 
oriundo majoritariamente do nordeste bra-

sileiro, que à floresta amazônica migrou em 
busca de novas condições de vida, deixando 
para trás o árido sertão. Desta forma, o matu-
to acreano, se assim podemos considerar, é 
também este matuto nordestino que se aven-
tura no interior da floresta – o seringueiro 
– que em um momento histórico posterior é 
expulso para a cidade, passando a habitar os 
bairros da periferia da capital acreana, locais 
onde hoje as quadrilhas juninas tem grande 
força. A memória desta dupla migração está 
viva nas quadrilhas da cidade4.

Considerando esta configuração his-
tórica, estes grupos se mostram contextos 
potencialmente reveladores de identidades 
nas classes trabalhadoras urbanas da capi-
tal acreana. Valemo-nos das contribuições 
de Duarte (1986), que em seus estudos 
sobre os nervos e o nervoso junto a grupos 
trabalhadores no estado do Rio de Janeiro, 
considerou a constituição da Pessoa nas 
classes trabalhadoras urbanas como pro-
cesso diferenciado da “concepção particular 
de Pessoa” da sociedade moderna, marcada 
pelo individualismo. 

Na presente comunicação pretende-se 
consolidar as primeiras reflexões de uma 
pesquisa em fase inicial junto a quadrilhas 
juninas da cidade de Rio Branco. Este estudo 
tem como foco a investigação dos processos 
de construção da identidade do brincante de 
quadrilhas juninas em Rio Branco. Sendo 
esta uma atividade eminentemente técnica 
e corporal, especial atenção será direcionada 
para a relação entre o processo de aprendi-
zado e reprodução das técnicas corporais 
e a construção da Pessoa do brincante de 
quadrilha. Antes, porém, é importante situar 
esta proposta no quadro dos estudos sobre 
quadrilhas juninas no Brasil.

Estudos sobre quadrilhas juninas 
no Brasil 

A quadrilha é uma dança de origem 
européia, trazida ao Brasil no início do sé-
culo XIX pela corte portuguesa em formato 
palaciano, inicialmente praticada pela elite 
nobre, no período imperial, e que aos poucos 
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se popularizou, passando a ser praticada 
também em regiões interioranas. Com a 
mudança para o regime republicano esta 
dança, associada ao regime monárquico, 
teria sido abolida das festas dos citadinos ri-
cos, tendo sido mantida principalmente nas 
zonas rurais, passando ao longo do tempo a 
ser considerada uma das manifestações re-
presentativas do interior, da roça, do sertão, 
mesmo quando de seu retorno ao contexto 
urbano, em momento posterior. A quadrilha 
é, portanto, uma dança de origem nobre e 
palaciana que se tornou uma das manifes-
tações das tradições populares brasileiras 
(CHIANCA, 2007, p. 50-51).

A partir desta história de transfor-
mações, uma questão central nos estudos 
desenvolvidos sobre quadrilhas juninas em 
específico, e sobre culturas populares em 
geral, é a relação controversa entre os pro-
cessos de reprodução da tradição, por um 
lado, e de inovação e mudança, por outro. 
Em um interessante trabalho, Menezes 
Neto (2008) analisa os “usos da categoria 
tradição” nas quadrilhas juninas do Recife, 
descrevendo o que nomeia de “campo de 
embates simbólicos” no interior do qual as 
quadrilhas matutas foram dando lugar às 
chamadas estilizadas e, posteriormente, às 
recriadas. A coreografia, a musicalidade, 
o figurino, a encenação do casamento na 
roça, entre outros elementos das quadrilhas 
são analisados a partir das transformações 
verificadas ao longo dos anos, mediadas 
pela “censura preventiva” no “controle dos 
conteúdos da tradição”5, exercida por uma 
diversidade de agentes: os próprios quadri-
lheiros, suas comunidades, os concursos e 
competições, os jurados e o poder público. 
As mudanças, segundo o autor, são parte da 
própria tradição, e reguladas pelo conjunto 
de agentes envolvidos neste campo. 

Questões semelhantes foram elaboradas 
em outros contextos etnográficos. Chianca 
(2007, p. 51-56) discute o surgimento das 
quadrilhas estilizadas em Natal-RN, na 
década de 1990, vinculado aos concursos 
e festivais de quadrilhas, como contexto de 
transformações na tradição matuta, dentro 
de sua já mencionada análise da identidade 
do homem do campo no contexto urbano. 
Silva (mimeo), considerando o “maior São 
João do Mundo”, em Campina Grande-PB, 
lança um olhar crítico, mediado por teorias 
da comunicação, para as transformações nas 

“identidades culturais no nordeste brasilei-
ro” a partir da atuação da mídia nos festejos 
juninos, no processo de “espetacularização” 
de manifestações de cultura popular. Silva 
(2009), ao etnografar os “bastidores” de uma 
quadrilha junina sergipana, identifica pro-
cessos de transformação nos passos, marca-
ções e figurinos, em uma “profissionalização” 
influenciada pelos concursos. 

Costa (2011) e Klein (mimeo) constroem 
abordagens históricas das transformações 
verificadas ao longo dos anos nas quadrilhas 
rio-branquenses, transformações estas tam-
bém vinculadas ao surgimento dos festivais 
competitivos, principalmente o concurso de 
quadrilhas do SESC, e o concurso de quadri-
lhas promovido pela Fundação de Cultura 
do Estado, o chamado “estadual”. Alvim et 
alli (2009) discutem, a partir do olhar da 
Etnocenologia, que as quadrilhas juninas 
acabam por influenciar outras manifesta-
ções artísticas. Ao analisar peças teatrais 
de grupos do interior do estado do Acre, 
verificaram a incorporação em suas apresen-
tações de elementos da dramaturgia popular 
presentes na encenação dos casamentos na 
roça, especificamente o personagem cômico 
do noivo. Isso mostra que se, por um lado, 
as quadrilhas juninas são influenciadas por 
padrões das artes cênicas, gerando o chama-
do processo de profissionalização, por outro, 
em determinados contextos podem exercer 
influências na dramaturgia para além dos 
festejos juninos.

Com enfoques teóricos e objetivos 
diferentes, grande parte dos estudos sobre 
quadrilhas juninas encontrados tem como 
um dos problemas centrais a questão da ma-
nutenção/transformação das tradições qua-
drilheiras, consideradas a partir, principal-
mente, do enfoque nas disputas simbólicas e 
das transformações estéticas verificadas em 
cada contexto etnográfico, mapeando agen-
tes e forças transformadoras, por um lado, e 
conservadoras, por outro.

Técnicas, Corpo e Pessoa 
Na pesquisa em andamento que baseia 

este artigo, tomamos como foco de estudo 
e ponto de partida os processos práticos de 
aprendizagem das técnicas corporais en-
volvidas nas quadrilhas, concordando com 
o argumento de Sautchuk (2007, p. 13-15), 
segundo o qual a aprendizagem de determi-
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nadas técnicas pode ser reveladora dos pro-
cessos de construção da Pessoa, no sentido 
de que os “engajamentos corporais em dado 
contexto técnico” se relacionam à “confi-
guração do humano” neste contexto. Desta 
forma, pretende-se trazer para dialogar com 
os estudos sobre quadrilhas juninas uma 
perspectiva teórico-metodológica diferente. 
Propomos uma abordagem complementar 
para o campo de estudos sobre as quadrilhas 
juninas, buscando ensinamentos e contribui-
ções na antropologia das técnicas e também 
na tradição de estudos em antropologia 
sobre as classes trabalhadoras urbanas, com 
uma especial consideração do processo de 
construção da Pessoa.

Uma referência importante é o trabalho 
de Marcel Mauss a respeito das técnicas do 
corpo, entendidas como “maneiras pelas 
quais os homens, de sociedade a sociedade, 
de uma forma tradicional, sabem servir-se 
de seu corpo” (2003, p. 401). Discutimos em 
outro momento (Di Deus, 2007, p. 20-31) 
como os estudos deste autor sobre as relações 
entre antropologia e psicologia, as técnicas 
do corpo e a idéia de morte significam uma 
guinada em direção a uma nova conceituação 
do social e do humano, sintetizada na idéia 
de homem total, representado pelas dimen-
sões fisiológica, psicológica e sociológicas6. 
Cumpre ressaltar que Mauss abre caminho 
para uma antropologia das técnicas (do cor-
po) com potencial para trazer novos aportes 
para a consideração das quadrilhas juninas, 
do processo de aprendizagem e reprodução 
das técnicas, como diretamente vinculado à 
constituição do brincante enquanto pessoa. 
Neste sentido, a abordagem de Tim Ingold 
(2000) sobre técnicas, por meio da noção 
de skill, traz novos aportes para nossos ob-
jetivos. Em seus termos, a aprendizagem de 
técnicas pode ser entendida como processos 
totais (no sentido maussiano) de “corpori-
ficação” (embodiment) de habilidades, por 
uma “pessoa-organismo” em seus contextos 
relacionais de desenvolvimento.

Assim, se os estudos sobre quadrilhas 
citados focalizam a dialética entre transfor-
mação e manutenção das tradições juninas, 
nosso olhar se volta para os modos pelos 
quais as técnicas corporais se reproduzem 
nos processos de aprendizagem presentes 
nos grupos quadrilheiros. A consideração 
das técnicas será feita em conjunto, como 
dito, com o estudo de como se processa a 

construção da Pessoa, a exemplo de outros 
estudos no contexto brasileiro, com foco em 
classes trabalhadoras urbanas, e também 
com comunidades de pescadores. Além do já 
mencionado estudo de Duarte (1986), o de 
Guedes (1997) sobre a construção do homem 
trabalhador em bairros operários na região 
de São Gonçalo-RJ é também uma inspira-
ção, na medida em que focaliza de que modo 
a aprendizagem dos ofícios está relacionada 
com a passagem de menino a homem consi-
derado completo. Em outro estudo já aqui 
mencionado, Sautchuk (2007) discute como 
distintos processos de aprendizagem das 
técnicas de pesca, nos lagos e em alto mar, 
estão intimamente relacionadas com pro-
cessos distintos de construção da Pessoa, de 
identidades sociais distintas. 

Ao transpor esta perspectiva para o 
estudo das técnicas corporais envolvidas na 
construção do brincante de quadrilhas, esta-
mos atentos a uma diferença fundamental: 
enquanto nos exemplos anteriormente ci-
tados tratavam-se de contextos de trabalho, 
urbano-industrial ou em pescas tradicionais, 
na quadrilha as técnicas e sociabilidades 
envolvidas dizem respeito, de certa forma, ao 
âmbito do lazer, das atividades a que grupos 
de trabalhadores urbanos, do comércio e da 
indústria, empregadas domésticas, camelôs 
e estudantes se dedicam em suas horas de 
tempo livre. Mesmo assim, percebe-se que 
a reprodução das quadrilhas juninas está 
relacionada ao que Jadir Pessoa (2005), re-
correndo a um conceito proposto por Carlos 
Rodrigues Brandão, nomeia de “situações de 
aprendizagem”, para tratar de como se dá a 
transmissão dos conhecimentos e técnicas 
em cultura popular.

Enquanto representação da constru-
ção da luta pela sobrevivência, as danças, 
cânticos, ornamentos e objetos simbólicos 
são também socialização de novas gerações. 
Comportam também, ao mesmo tempo em 
que são construídos e comunicados, uma 
docência, uma transmissão de valores, um 
ensinamento sobre esses mesmos sentidos. 
Uma criança que está imitando a batida do 
bastão do palhaço enquanto canta uma folia 
de reis ou que está aprendendo o compasso 
da batida de um tambor na congada ou no 
bumba-meu-boi, não está aprendendo ape-
nas um ritual. Está aprendendo com os que 
já o praticam e reproduzem, o modo como 
eles organizam seu mundo e sua existência: 
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sua crença, sua sociabilidade, sua disposição 
para a interação com outras pessoas (PES-
SOA, 2005, p.12) 

Notas preliminares sobre a apren-
dizagem nas quadrilhas de Rio 
Branco

Realizei observações iniciais junto ao 
movimento quadrilheiro de Rio Branco em 
momentos importantes do calendário junino 
de 2012. Foram feitas conversas iniciais com 
agentes importantes no campo quadrilheiro, 
como gestores públicos, dirigentes da liga 
de quadrilhas e coordenadores dos grupos. 
Paralelamente foram realizadas observações 
em eventos envolvendo várias quadrilhas, os 
chamados esquentas juninos, realizados em 
espaços públicos dos bairros. Em um deter-
minado momento, no início do mês de maio, 
optei por acompanhar de perto os ensaios e 
demais eventos de uma quadrilha em espe-
cífico. Foi a Matutos na Roça, reconhecida 
com uma das mais antigas de Rio Branco7, 
localizada no bairro do Aeroporto Velho, na 
região conhecida como baixada da Sobral, ou 
baixada do sol, região que concentra grande 
população das classes trabalhadoras do mu-
nicípio, e quatro outros grupos quadrilheiros.

Nestes ensaios, foi possível identificar 
um processo de transmissão inter-geracional 
das técnicas e conhecimentos, na medida 
em que há brincantes que foram iniciados 
por seus pais. Grande parte dos brincantes 
relata que começou a ensaiar e participar de 
apresentações em idades que variam entre 
12 e 14 anos, e alguns tendo começado mais 
tardiamente, entre os 15 e 20 anos. A dança 
atualmente praticada no Acre, com um ritmo 
mais acelerado, atua como limitador para 
que a faixa etária dos brincantes ativos não 
ultrapasse os 30 anos. No entanto, chama a 
atenção a presença de crianças nos ensaios, 
em geral filhos dos brincantes e coordenado-
res, que passam o tempo brincando, jogando 
bola e eventualmente imitando os passos 
e ações dos adultos. Nas apresentações em 
concursos, estas crianças recebem figurinos 
idênticos aos dos adultos, e participam das 
apresentações como mascotes, dançando li-
vremente ao redor da quadrilha que se apre-
senta. Na pré-adolescência e adolescência, a 
depender do grau de maturidade de cada um, 
eles passam a participar da dança, em geral 
com grande domínio da dança e dos códigos 

do grupo.
Estas observações iniciais indicam que 

há um campo frutífero para a continuidade 
das investigações, recorrendo-se primei-
ramente à observação participante, que 
tangencia em alguns momentos a participa-
ção observante, tal como propõe Wacquant 
(2002), pesquisador que se submeteu ao 
processo de aprendizado do boxe ao realizar 
pesquisas em um bairro de Chicago. De modo 
análogo ao que foi vivido por este autor, nos 
primeiros ensaios que acompanhei da Matu-
tos fui sistematicamente convidado a tomar 
parte na dança, na medida em que minha fre-
quência assídua aos ensaios era interpretada 
como sinal deste interesse. Ademais, minha 
presença no cotidiano da quadrilha fez com 
que eu não fosse enquadrado em outras ca-
tegorias de agentes externos que geralmente 
estabelecem contato esporádico, como jor-
nalistas e outros pesquisadores. Inicialmente 
não esperava que isso ocorresse, ao menos 
tão rapidamente. Após os convites, participei 
de alguns ensaios, ficando evidente meu 
caráter de iniciante. Logo de início aprendi 
o básico para não atrapalhar a harmonia do 
grupo, mas minha participação evidenciava 
a ausência de um processo de aprendizado 
contínuo e gradual pelo qual os outros brin-
cantes se submeteram desde a adolescência, 
ou mesmo infância, como no caso dos filhos 
de brincantes e coordenadores. O já mencio-
nado autor francês, ao mencionar o processo 
de transmissão das técnicas e da sociabilida-
de do boxe, defende ser esta 

uma prática essencialmente cor-
poral e pouco codificada, cuja ló-
gica só pode ser apreendida em 
ação, corresponde um modo de 
inculcar implícito, prático e cole-
tivo. A transmissão do pugilismo 
efetua-se de uma forma gestual, 
visual e mimética  (WACQUANT, 
2002, p. 120)

Foi possível perceber, no processo de 
transmissão prática do dançar quadrilha, um 
papel semelhante ao que Wacquant atribui ao 
do treinador de boxe na figura do “marcador”. 
Aquele responsável por guiar a transição en-
tre os passos, mas que também desempenha 
uma função pedagógica evidente. É ele quem 
intervém quando os erros se sucedem, inter-
rompendo o ensaio e propondo um momento 
de marcação, ou seja, um ensaio sem música, 



312

evidenciando a memorização dos passos. É 
ele também, em geral, quem propõe as novas 
coreografias a cada ano, e quem coordena o 
processo coletivo de definição das alterações 
e adaptações necessárias. Também interage 
com os brincantes, apontando a necessidade 
de balanceamento entre os movimentos e as 
expressões, entre a técnica e o sentimento. O 
marcador pode ser também um “animador”, 
quando interage na dança também nas apre-
sentações. Ou mesmo um “gritador”, quando 
seus comandos são literalmente gritados, 
ganhando uma maior dramaticidade. Foi 
o marcador da Matutos que me explicou 
essa diferença, que não é simplesmente de 
nomenclatura, mas de diferentes perfis que 
a pessoa responsável por coordenar a tran-
sição dos passos pode ter. Isso implica em 
diferentes atitudes pedagógicas, é possível 
inferir.

Para além da figura do marcador, uma 
série de outros mecanismos de transmissão 
das técnicas e do modo de ser e agir do qua-
drilheiro operam, em um processo mesmo de 
socialização, de tornar-se membro do grupo, 
de uma comunidade, de uma “família”, como 
alguns grupos quadrilheiros se autodeno-
minam. Algo muito próximo do tratamento 
dado por Lave & Wenger à aprendizagem 
como “atividade situada”:

Learning viewed as situated acti-
vity has as its central defining cha-
racteristic a process that we call le-
gitimate peripheral participation. 
By this we mean to draw attention 
to the point that learners inevita-
bly participate in communities of 
practitioners and that the mastery 
of knowledge and skill requires 
newcomers to move toward full 
participation in the sociocultural 
practices of a community (LAVE & 
WENGER, 1991, p. 29, grifo meu)8.

Quando passei a ensaiar, fiz isso como 
um modo de poder adentrar em um uni-
versos de percepções que não teria do lado 
de fora; não tinha a intenção de dançar nas 
competições/festivais, mesmo porque não 
me sentia apto a isso. Aprendi o básico para 
poder fazer parte da dança, mas ainda faltava 
muito para uma performance minimamente 
aceitável. Justamente aquilo que se transmite 
gradualmente, pela convivência e imitação, 
por processos paralelos de transmissão, ao 
mesmo tempo de técnicas e modos de ser 

membro de um grupo.

Comentário final
A investigação está apenas no início, 

será necessário complementar a pesquisa. 
Pretende-se continuar a revisão da biblio-
grafia disponível sobre quadrilhas juninas no 
Acre e no Brasil, e também aprofundar pes-
quisa documental nos arquivos da Fundação 
Estadual de Cultura Elias Mansour, onde se 
encontra um acervo de notícias sobre feste-
jos juninos e outras manifestações popula-
res9. Recorrer-se-á ainda a outras técnicas 
de obtenção de dados, como as entrevistas 
gravadas, com quadrilheiros não mais ativos 
e outros agentes do campo, como jurados e 
gestores públicos. Será incluída uma ou mais 
quadrilhas no campo de observação, de modo 
a gerar material comparativo. Pretende-se 
realizar observações também em quadrilhas 
escolares nas mesmas comunidades das qua-
drilhas pesquisadas, procedimento que pode 
revelar dimensões da primeira iniciação das 
crianças no universo quadrilheiro. Outros 
recursos que serão mobilizados são artefatos 
de registro audiovisual, como o gravador 
de áudio, a câmera fotográfica e filmadora, 
cujo “potencial heurístico” (SAUTCHUK, 
2007, p. 23-25), pode contribuir para gerar 
compreensões diferenciadas dos brincantes 
em ação.

Notas
1  Brincante é o termo dado àquele que partici-
pa das quadrilhas juninas, termo que se confunde em 
alguns momentos com o de quadrilheiro.
2  Desde 2001 existe a Liga de Quadrilhas Juni-
nas do Acre – LIQUAJAC, filiada à Confederação Bra-
sileira de Entidades de Quadrilhas Juninas – CONFE-
BRAQ. Cerca de dezesseis quadrilhas juninas integram 
a LIQUAJAC, mas o número de grupos ativos varia a 
cada ano, com o surgimento e encerramento de grupos. 
A Liga, como é chamada, assumiu posição de protago-
nismo, por exemplo, nas instâncias de participação do 
Conselho Municipal de Políticas Culturais de Rio Bran-
co, que tem um formato diferenciado, que estimula a 
participação dos “fazedores de cultura”. A interlocução 
com políticas públicas estaduais e municipais e a inte-
ração com o movimento quadrilheiro nacional consti-
tuem foco de atenção de uma parcela dos brincantes, 
sobretudo os coordenadores dos grupos. Sobre o for-
mato específico do referido conselho municipal, ver Lu-
cena e Barros (2011).
3 Rio Branco vivenciou um expressivo cresci-
mento demográfico durante as décadas de 1970 e 80, 
quando grande parte dos bairros se formou e/ou cres-
ceu a partir do êxodo rural estimulado pelas políticas 
desenvolvimentistas da época, baseadas na transfor-
mação dos antigos seringais em áreas de fazendas de 
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gado (KLEIN, 2009).
4  Para uma interpretação a respeito do proces-
so histórico de ocupação do estado do Acre, com ênfase 
na sociedade do seringal, consultar Ranzi (2008). Em 
Almeida (1993), um minucioso estudo sobre o modo de 
vida nas “colocações”, as unidades sociais nas quais os 
seringueiros se organizam nos seringais, com foco ter-
ritorial no vale do alto rio Juruá, também no Estado do 
Acre. 
5 Conceitos que o autor empresta respectiva-
mente de Peter Burke e de Lady Selma Albernaz, para 
tratar do processo de regulação do que muda e o que 
permanece como “tradição” em determinadas práticas 
de culturas populares.
6 “Não se podia ter uma visão clara de todos 
esses fatos, da corrida, do nado, etc, senão fazendo in-
tervir uma tríplice consideração em vez de uma única, 
fosse ela mecânica e física, como uma teoria anatômica 
e fisiológica da marcha, ou, ao contrário, psicológica ou 
sociológica. É o tríplice ponto de vista, o do “homem 
total”, que é necessário” (MAUSS, 2003, p. 404-405).
7  A Matutos Na Roça foi formada, no início dos 
anos 2000, a partir de uma antiga quadrilha, chamada 
Tchaca-Tchaca na Mutchaca. A mudança de nome é 
atribuída a um conflito com o antigo coordenador, que 
proibiu o uso do nome original. Também é um marco 
de um novo momento do grupo, no qual os brincantes 
relatam ter sido conquistadas muitas vitórias em festi-
vais e concursos.
8 Minha tradução livre do trecho citado: 
“Aprendizagem, vista como atividade situada, tem 
como sua característica central definidora um proces-
so que nós chamamos de participação periférica. Com 
isso queremos chamar a atenção para o ponto em que 
os aprendizes inevitavelmente participam em comuni-
dades de praticantes e que o domínio de conhecimen-
tos e habilidades requer dos novatos que busquem uma 
participação total nas práticas socioculturais de uma 
comunidade”.
9 Fontes do já citado trabalho de Klein (mimeo).
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O saudosismo em questão: uma representação não autorizada 
da formação da sociedade acreana

Egina Carli de Araújo Rodrigues
Secretaria de Estado de Educação do Acre 
Eduardo de Araújo Carneiro
Universidade Federal do Acre

Introdução
Diz-se que o saudosismo é a valorização 

demasiada do passado. O saudosista, então, 
é aquele que vive de recordações boas. Aque-
le que sente saudade de um período da vida 
que já se foi, de experiências marcantes que 
já não voltam. O esforço da lembrança é uma 
tentativa de presentificação das vitórias de 
outrora, uma espécie de terapia do presente. 
Uma característica do saudosista é colecio-
nar objetos e fotos ligados ao acontecimento 
do qual sente orgulho de ter participado.  

Mas a memória é seletiva e a experiência 
do vivido algo subjetivo. Isso quer dizer que 
a escolha dos fatos a serem lembrados com 
ufanismo tem a ver com a forma com que 
foram valorados por aquele que as vivenciou. 
Ninguém quer recordar experiências con-
sideradas negativas. Mas isso não as torna 
sem sentido ou sem história. Apenas ficaram 
à margem de uma memória povoada por 
lembranças de feitos relevantes e positivos. 

Não são poucos os casos em que as “gló-
rias passadas” do saudosista se revelam como 
relampejos, brilhos momentâneos, de uma 
vida saturada do ordinário. E o que é pior, 
esses “relampejos” servem também como 
fuga de um tempo presente hostil ou como 
forma de olvidar experiências traumáticas. 
Portanto, é preciso historicizar a memória 
para tentar entender como foi construída em 
meio aos vazios do esquecimento, voluntá-
rios ou não.  

A memória coletiva não é tão diferente. 
Nesse caso há que se descobrir quem são 
os que escolhem os acontecimentos “dig-
nos” de serem lembrados pela escrita da 
história. Quando inventam uma genealogia 
bem-aventurada, os “senhores da memória” 
também instituem uma não-memória, ins-
tauram a interdição de fatos e de diversas 
possibilidades de interpretação do passado. 

Sendo assim, a memória coletiva não 
é o passado de uma comunidade. Ela é 
uma reconstrução, uma manipulação das 
representações do passado a partir de certos 

interesses. Nenhuma identidade nacional, 
por exemplo, está fincada a um passado 
inaugural desastroso ou funesto. Por mais 
que acontecimentos traumáticos façam parte 
da história de fundação da comunidade, eles 
sempre desaparecem, quando não, são justi-
ficados com as mais nobres intenções, como 
o patriotismo.

No Estado do Acre, como em diversos 
outros lugares, a história oficial sempre foi 
um dos principais mecanismos de manipu-
lação da memória coletiva. Por meio dela, a 
elite política dominante dita como se deve 
lembrar o passado. O Poder Executivo por 
meio de festas cívicas, museus, arquivos, 
monumentos, datas festivas, comemorações, 
heróis e outros lieux de mémoire (NORA, 
1984), induz a população a uma espécie de 
saudosismo, fazendo-a lembrar com alegria 
de acontecimentos com brio duvidoso. 

Esse saudosismo diferenciado, que é 
serviçal do presente, pois é fomentador de 
identidade, subserviência, otimismo e coe-
são social, já seria merecedor de um artigo 
à parte, por isso que por enquanto não será 
detalhado aqui. O importante por hora é 
mostrar existência de “memórias reprimi-
das” e que essa história da formação do Acre 
que é contata nos documentos e literaturas 
oficiais é apenas uma representação do pas-
sado politicamente conveniente.  

O momento fundador do Acre foi sig-
nificado como “glorioso”, digno de suscitar 
orgulho em gerações futuras. Os primeiros 
acreanos teriam sido os únicos a lutarem 
para serem brasileiros. A anexação do terri-
tório incontestavelmente boliviano teria sido 
motivada pelo amor ao Brasil. O heroísmo e 
o patriotismo, portanto, seria constitutivo do 
ser acreano.

No entanto, dependendo da escala de 
observação as conclusões sobre esse passado 
podem ser totalmente opostas. O que período 
da história do Acre que deveria ser motivo de 
orgulho e, portanto, de saudosismo, também 
pode ser interpretado como uma fase “me-
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lancólica”. Duas hipóteses são defendidas 
aqui: a primeira é a de que a visão epopeica 
do passado inaugural do Acre foi construída 
para simular o estado de incivilidade da so-
ciedade gumífera; a segunda é a de que essa 
“incivilidade”, em parte, foi estimulada pela 
inserção da região na cadeia produtiva da 
Economia-Mundo Capitalista.

Dessa forma, a historiografia oficial 
além de legitimar o ingresso do capital in-
ternacional e do capitalismo de modo geral 
na região, ainda torna áureo acontecimentos 
problemáticos como: o genocídio indígena, a 
invasão de territórios, a resolução de conflitos 
por meio da violência armada, a corrupção 
econômica “sistema de aviamento”, o autori-
tarismo político das primeiras organizações 
administrativas do Acre, o “coronelismo” 
nos seringais, a exploração desumana do 
seringueiro, a ação predatória dos acreanos 
contra a natureza, a prática da zooerastia, o 
tráfico de prostitutas, dentre outros.

As conclusões chegadas aqui partiram 
de uma análise histórica baseada no método 
lógico-indutivo. A premissa geral é a de que o 
capital produz “patologias sociais” (KEPPE, 
2002), portanto, consequentemente, elas 
fizeram parte da formação da sociedade 
acreana. O processo de ocupação econômica 
do Aquiry por brasileiros e a consequente 
anexação dele ao Brasil é tomado aqui como 
parte da história da expansão da Economia
-Mundo Capitalista. 

A valorização da borracha como matéria
-prima industrial no mercado internacional 
na segunda metade do século XIX estimulou 
o ingresso do capital estrangeiro na Amazô-
nia. Que por sua vez, foi o responsável pelo 
financiamento de todo o sistema de avia-
mento, sem o qual a numerosa migração de 
nordestinos para as regiões banhadas pelos 
rios Juruá e Purus teria sido pouco provável. 
Em síntese: sem a dita valorização da bor-
racha e sem o referido ingresso do capital 
internacional na produção da borracha por 
meio da abertura de crédito, nem a migração 
e muito menos a disputa armada pela região 
teriam ocorridos, consequentemente, o Acre 
nunca teria existido.

O conceito de Economia-Mundo Capi-
talista é do sociólogo Wallerstein (2001). Ele 
defende que houve um capitalismo histórico 
surgido primeiramente na Europa, mas que 
aos poucos foi sendo globalizado por meio 
de infinitas cadeias mercantis estabelecidas 

pela corrida insaciável do capital por opor-
tunidades de inversão lucrativa. A região 
acreana adentrou nessa história quando 
passou a fazer parte de uma dessas cadeias 
mercantis, virando um subcapítulo da 
epopeica acumulação de capitais Ingleses e 
Norte-Americanos. A mais nova “veia aberta 
da América Latina” (GALEANO, 1994).

Quem foram os agentes históricos utili-
zados pelo capital internacional para integrar 
o “Aquiry” indígena, o Madidi peruano ou as 
“Tierras Non Descobiertas” bolivianas à eco-
nomia-mundo capitalista? Os nordestinos 
brasileiros, aqueles que viriam a se tornar 
os “heróis acreanos”. Eles foram as “mãos” 
e os “pés” aproveitados pelo capital para sa-
quearem a região, de modo que o grosso da 
riqueza fosse exportado em formato de pélas 
de borracha. 

Nessa perspectiva os primeiros acreanos 
deixam de ser percebidos como “bons moci-
nhos” e passam a figurar como procuradoras 
do “império do mau” (PERRAULT, 1999, p. 
12), responsáveis pela inclusão do Acre numa 
posição periférica na teia de relações comer-
ciais mundiais. E foi dessa forma que iniciou 
a história da dependência econômica do Acre 
que vigora até hoje.

Os críticos do capitalismo aceitam como 
fato que a inserção do capital numa socieda-
de causa ou agrava a desigualdade social, a 
violência, a concentração de renda, a de-
gradação do meio ambiente, dentre outros. 
A sociedade acreana não poderia escapar 
ilesa a essas “doenças econômicas e sociais” 
(BUZÚIEV, 1987, p. 4) oriundas do sistema 
a que incluída. Não se está defendendo aqui 
que as relações de produção gumífera eram 
capitalistas, mas que a sociedade foi formada 
em função do capital. Se levada em conside-
ração isso, verificar-se-á a impossibilidade 
de qualquer saudosismo com relação ao pas-
sado fundador do Acre. Pois o mesmo está 
apinhado de “patologias sociais” (KEPPE, 
2002), alguma das quais serão vistas a seguir.

Uma das marcas mais expressiva da 
incivilidade dos “heróis” acreanos foi, sem 
dúvida, o hediondo crime do genocídio. A ge-
nealogia da sociedade acreana começa quan-
do a história de inúmeros povos termina. A 
patologia do “etnocentrismo” materializada 
no genocídio não combina com qualquer 
ideia de heroísmo fundador, muito menos de 
passado “glorioso”.

Hoje os inúmeros geoglifos encontrados 



317

em território acreano são provas incontes-
táveis da presença milenar do homem na 
região. Os migrantes nordestinos não foram 
os primeiros colonizadores das bacias do 
Juruá e do Purus. Antes de o Acre ser Acre, o 
ser humano já habitava nesse espaço. Como 
afirma Calixto (1984, p. 15), “a extensão 
territorial que forma atualmente o Estado 
do Acre foi um dos maiores redutos de povos 
indígenas da Amazônia”.

É duro reconhecer que a sociedade 
acreana foi fundada a partir do extermínio 
de vários povos. O ativista Albert Memmi 
(2007, p. 22) já dizia que “se a colonização 
destrói o colonizado, ela apodrece o colo-
nizador”. O próprio escritor amazonense 
Márcio Souza (1977, p.113) chegou a afirmar 
que “a sociedade gumífera era doente”, e que 
as melhores virtudes dela eram “estúpidas”. 

Em favor do lucro das grandes potên-
cias mundiais, os “iludidos do capital”, ou 
seja, os nordestinos que vieram para a região 
com a intenção de ficarem ricos e voltarem 
para as suas terras de origem, praticaram o 
assassinato em massa de nativos em expe-
dições organizadas e financiadas por em-
presas extrativas da borracha. Com a cobiça 
despertada e tendo em mãos um winchester 
norte-americano calibre 44, os nordestinos
-acreanos fizeram do território um “sepulcro 
aberto” que exala odores fúnebres até os dias 
de hoje.

A fome da borracha levou os serin-
galistas, donos dos seringais, e os 
seringueiros a procurar as maio-
res concentrações de seringueiras. 
Mais uma vez esbarraram com os 
grupos indígenas [...] Os seringuei-
ros adotaram a prática dascorre-
rias, que significava simplesmente 
botar os índios para correr a tiros 
de espingarda. Os que não corriam 
bastante rápido eram massacra-
dos. Foi mais um capítulo da morte 
das culturas indígenas da região. 
(LESSA, 1991, p. 28).

A economia gumífera era uma verdadei-
ra “engrenagem de triturar gentes” em que 
os nativos foram apenas uma das vítimas. 
Os brasileiros, seringueiros e seringalistas, 
também se expuseram a vários riscos para 
produzirem a borracha e pagaram com a 
vida o desejo do enriquecimento. Eles foram 
mortos por doenças, fome, inaptidão ao 
“inferno”, ataques de animais, e também 

assassinados por nativos, bolivianos e por 
próprios brasileiros quando brigavam entre 
si. Vários soldados bolivianos e peruanos 
também morreram e foram assassinados. 

Mas não apenas isso, a formação eco-
nômico-social do Acre também teve o roubo 
e a corrupção como práticas constituintes. 
Das casas aviadoras contra os seringalistas, 
dos seringalistas contra os seringueiros e dos 
seringueiros contra os seringalistas. O engo-
do estava presente nas relações econômicas. 
Não podia ser diferente, pois o chamado 
sistema de aviamento é uma invenção do 
capital imperialista. 

A unidade produtiva e social da econo-
mia da borracha apresentava uma “estrutura 
aberrante” (SOUZA, 1978, p. 100) onde 
“grandes monstruosidades” aconteciam. Ali 
era abrigada “a mais criminosa organização 
do trabalho que ainda engenhou o mais de-
saçamado egoísmo” (CUNHA, 2000, p. 127), 
“uma das formas mais odiosas de exploração 
do trabalho” (TEIXEIRA, 2009, p. 40). Re-
sumindo: um espaço onde “o regime de vida 
econômica era dolorosamente destrutivo” 
(BENCHIMOL, 1977, p. 197).

O acréscimo de mão-de-obra era fun-
damental para o aumento da produção. Para 
prender o seringueiro ao seringal até a com-
pleta invalidez, foram empregados “abusivos 
mecanismos de extorsão e manipulação de 
preços dos produtos de consumo” (TEIXEI-
RA, 2009, p. 55), além de “castigos corporais 
[...] e inusitada violência” (TEIXEIRA, 2009, 
p. 110). Ali eles “trabalhavam para se escra-
vizar” (CUNHA, 2000, p. 152), tornando-se 
uma espécie de “escravo econômico e moral 
do patrão” (SOUZA, 1978, p. 100). O endi-
vidamento “antes de ser uma real categoria 
econômica, funciona muito mais como um 
instrumento destinado a preservar vínculos 
de sujeição” (TEIXEIRA, 2009, p. 154). Por 
isso o economista Roberto Santos (1980, p. 
114) afirmou que o seringal era uma verda-
deira “prisão física”. 

O seringueiro, por sua vez, também 
enganava o patrão. Ele misturava o látex 
com outros produtos, inseria metais e outros 
objetos no interior das pélas de borracha 
a fim de que a tornasse mais pesada. Além 
do mais, ainda negociava clandestinamente 
com o regatão, desviando parte da produção. 
Como podemos observar, a fraude – crime de 
obtenção de lucro injusto por meio do logro 
ou da ilusão do outrem – está tão associada à 
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história do Acre que é difícil estudá-la sem o 
estigma da corrupção.

O psicanalista e cientista social Nor-
berto Keppe afirma que uma sociedade seria 
patologicamente inidentificável quando os 
valores sociais dela estivessem ligados à 
degradação humana. A corrupção coletiva, 
segundo ele, seria a raiz de todas as doenças 
sociais – guerras, pobreza, prostituição, ví-
cios, etc. Não seria, portanto, difícil entender 
a sociedade que emergiu do extrativismo 
gumífero como “patológica”.

Por do espetáculo do descalabro huma-
no que vigorava nessas paragens, diziam na 
época que todos que iam para o Acre passa-
vam antes por uma tal de “ilha da consciên-
cia” a fim de deixar nela as suas melhores 
qualidades de civilidade (cf. CUNHA, 1999, 
p. 12). De ali por diante, tudo seria permiti-
do, não havendo mais limites morais entre o 
proibido e o permitido.

Uma história de privações e de 
brutalidade, contra a terra e o ho-
mem, contra a selva exuberante 
e o homem ínfimo, minimizando 
não pela mata, mas pela explora-
ção violenta que o tornava pouco 
mais do que um animal de carga. 
A bestialização das relações de 
trabalho na sovina economia do 
seringal repunha tão tardiamen-
te, ainda, as práticas e os débitos 
acumulados de uma economia pre-
datória e de uma sociedade desu-
manizada. (MARTINS, José. Apre-
sentação. In: TEIXEIRA, 2009, p. 
9). [grifo nosso].

Com a primeira organização políti-
ca-administrativa do Território do Acre em 
1904, a corrupção logo se alojou nos três 
departamentos criados: Alto-Juruá, Alto-Pu-
rus e Alto-Acre. Os prefeitos vinham para 
garantir ao Governo Federal o envio dos 23% 
de impostos cobrados sobre a exportação 
da borracha, em troca, se aposentavam com 
soldo dobrado. O povo nem se quer sabia 
quando os mandatários entravam e saiam do 
cargo. Reproduziam em âmbito local os vícios 
da “República Velha” brasileira: a oligarquia, 
o mandonismo, a corrupção, o nepotismo, a 
impunidade, os desmandos e o peculato.

As questões judiciais acreanas eram re-
solvidas, como afirma Craveiro Costa (2005, 
p.309), na base do “rifle”. Nos seringais, o 
patrão era o juiz de tudo, ele decidia “ao seu 

livre-arbítrio, o que era justo ou não” (TEI-
XEIRA, 2009, p. 128). Fora dos seringais, 
“a magistratura acreana aboletou-se como-
damente na vitalidade de seus empregos, 
para fazer a politicagem da terra” (COSTA, 
2005, p. 310). Havia um atrelamento da 
polícia e do Poder Judiciário aos interesses 
do Poder Executivo, basta lembrar que o Cel. 
Plácido de Castro, o “herói” dos acreanos, 
foi assassinado pelo subdelegado de polícia 
do Departamento do Alto-Acre a mando do 
então prefeito Gabino Besouro. 

Pelo critério de alguns prefeitos, os 
juízes lhes eram inteiramente su-
bordinados. E se juntarmos a tudo 
isso as ausências constantes e pro-
longadas dos juízes preparadores 
e promotores público, a incompe-
tência dos substitutos leitos, a cor-
rupção a que raros magistrados 
escapavam, teremos no quadro 
as verdadeiras cores. A justiça 
dada ao Território do Acre era 
uma completa burla: falha nos 
seus salutares efeitos, quando não 
era meio de juízes inescrupulosos 
amatularem-se com a parte mais 
dinheirosa [...] a administração 
era o arbítrio dos prefeitos, a pre-
potência, o despotismo, ao lado do 
mais lastimável esquecimento das 
necessidades locais [...] A justiça 
era uma vergonha e uma pom-
posa inutilidade. (COSTA, 2005, 
p. 244). [grifo nosso].

Outra patologia social pode ser vista na 
relação que os acreanos desenvolveram com 
a natureza. Ela se mostrou tão brutal quanto 
àquelas em que eles desenvolveram entre si. 
Ninguém foi para o Acre residir, não levaram 
família, a intenção era ficar rico e voltar 
para o nordeste brasileiro. Não mantinham 
vínculos, pois quando as terras se tornavam 
improdutivas logo abandonadas, sem o 
menor apego, em prol de outra. Por isso, 
a ocupação na região foi destrutiva, por meio 
de “métodos predatórios de exploração dos 
seringais” (SANTOS, 1980, p. 69).

Os machados dos seringueiros 
amazônicos faziam aqui obra van-
dálica de destruição dilacerando 
as seringueiras que degeneravam 
e envelheciam-nas [...] É que no 
Amazonas continuava a campear 
a obra degradadora da economia 
destrutiva, em consequência da 
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qual o homem procurava prover a 
sua vida à custa da vida da serin-
gueira. (LIMA, 1975, p. 78).

A ânsia de aumentar a produtividade 
levava-o, às vezes, a processos destrutivos 
de extração, como o chamado arrocho, pelo 
qual a árvore era amarrada por cipós, bem 
próximo ao chão, e golpeada várias vezes, a 
fim de que o leite se derramasse em profusão 
na vasilha receptora. (MIRANDA NETO, 
1986, p. 36).

A banalização da prostituição feminina 
e o trato dela como mera mercadoria foi 
outra doença social dessa sociedade. Os 
migrantes nordestinos eram formados quase 
que exclusivamente por homens. Todo vigor 
físico masculino era direcionado à produção 
da borracha. Dessa forma, a vida sexual 
dos acreanos era marcada pela prática da 
zooerastia (TOCANTINS, 2001, p. 199), do 
homossexualismo (BENCHIMOL, 1977, p. 
189), do estupro de mulheres indígenas e da 
compra de meretrizes trazidas dos bordéis de 
Manaus e Belém.

A presença feminina no seringal 
era rara e quase sempre em sua 
mais lamentável versão [...] che-
gava sob a forma degradante da 
prostituição [...] o seringueiro 
resvalava para o onanismo, para 
a bestialidade e práticas homos-
sexuais. Esta penosa contradição 
legou uma mentalidade utilitarista 
em relação à mulher [...] a socie-
dade do látex tornar-se-ia uma so-
ciedade falocrata que daria à mu-
lher uma utilização tão aberrante 
quanto a forma de explorar a força 
de trabalho do seringueiro [...] não 
admitiam uma mulher como pes-
soa. (SOUZA, 1978, p. 99).

Para finalizar, será abordada breve-
mente a mais empolgante das narrativas 
acreanas: a da chamada Revolução Acreana. 
Esse acontecimento é considerado o episódio 
inaugural da sociedade acreana. Conta-se 
que foi nesse momento que os nordestinos, 
movidos por patriotismo, resolveram se 
desvencilhar de todas as forças desagregado-
ras que os cercavam e se uniram em defesa 
heroica do território que consideravam ser 
brasileiro. A revolução, portanto, teria sido 
o resultado da união dos nordestinos em 
torno de uma causa: o desejo de continuarem 

brasileiros. E a história dela, uma narrativa 
da comunhão instauradora da identidade do 
ser acreano.  

É possível que toda essa argumentação 
nobre de civismo tenha sido uma forma de 
esconder os reais motivos da “revolução”. Os 
acreanos não empunharam armas e assassi-
naram bolivianos em defesa da pátria. O que 
estava em risco eram os interesses econômi-
cos dos seringalistas, das Casas Aviadoras e 
do governo do Amazonas.  Os seringalistas 
temiam que o governo boliviano invalidasse 
os títulos fundiários expedidos pelo governo 
amazonense; as Casas Aviadoras e os gover-
nos do Amazonas e Pará temiam um abusivo 
aumento dos impostos.

Atingidas em seus interesses, as 
classes dominantes amazonen-
ses insuflaram, por toda parte, a 
ideia de uma sublevação contra 
a missão boliviana. Nos jornais, 
nos seringais, no parlamento e até 
nos bares procurava-se incutir a 
ideia de que a pátria havia sido 
lesada pela adoção da medida 
de permitir a posse da Bolívia 
no Alto-Acre. Não se dizia, po-
rém, que, subjacente a isso, esta-
vam os interesses econômicos 
profundamente afetados [...] 
a campanha objetivara sacudir a 
opinião pública. (CALIXTO, 1985, 
p. 111). [grifo nosso].   

É duro afirmar, mas a Revolução Acrea-
na tanto enaltecida pela historiografia oficial 
não passou de uma levante armada em defe-
sa da propriedade privada dos seringalistas e 
do monopólio da cobrança de impostos sobre 
a produção da borracha pelo Governo do 
Amazonas. Mas esses motivos não poderiam 
ficar expostos à opinião pública como justi-
ficativas para o descumprimento de acordos 
internacionais. Foi preciso beatificar a causa 
com argumentações nobres, daí o uso abu-
sivo da palavra “pátria” e do “patriotismo” 
nos discursos e documentos dos líderes da 
Revolução Acreana.

A nacionalização das terras implicava 
a continuidade dos dividendos econômicos 
que os magnatas da borracha brasileiros 
obtinham com a extração da goma. Por 
isso que não houve nada de revolucionário 
propriamente dito na Revolução Acreana, 
pelo contrário, os objetivos eram reacioná-
rios. Não se pretendia mudar nada, o alvo 
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era justamente manter a ordem e impedir 
qualquer alteração das peças do tabuleiro 
socioeconômico naquela região por parte do 
governo boliviano.

O que importava não era a nacionaliza-
ção das terras em si, mas as vantagens pe-
cuniárias advindas dela. Caso a Bolívia exer-
cesse a soberania na região, os seringueiros 
e seringalistas continuariam brasileiros, tão 
somente ficariam na condição de estrangei-
ros. O conflito armado foi, a bem da verdade, 
uma disputa entre elites comerciais de di-
ferentes nacionalidades latino-americanas. 
Queriam saber com quem ficaria as migalhas 
pecuniárias do caudaloso “rio de dinheiro” 
que escorria para os EUA e para a Europa. 

Para o capital internacional pouco im-
portava a nacionalidade do Acre, sendo ele 
boliviano ou brasileiro as Casas Exportadoras 
continuariam agindo no local como “bomba 
de sucção” da matéria-prima. “Um hino 
e uma bandeira nunca foram verdadeiros 
obstáculos ao controle econômico externo”, 
como bem afirma Luiz Lopez (2000, p. 50).

Dessa forma, a dita Revolução Acreana 
não foi um ato de resistência contra o impe-
rialismo como afirma Cláudio Lima (1998), 
pois os seringalistas e as casas aviadoras 
contribuíam com a reprodução ampliada do 
capital internacional naquelas paragens por 
meio da exploração do trabalho semiescravo 
do seringueiro e da manutenção do sistema 
de aviamento.

A oligarquia acreana aprendeu desde o 
início o caminho da subserviência ao capital 
internacional. O patriotismo que diziam 
ter não ultrapassava o limite do egoísmo, 
do querer se dar bem, do se deixar cooptar 
a fim de manter a “engrenagem do horror” 
funcionando, ou seja, jorrando riqueza em 
forma de pélas de borracha para o exterior e 
derramando sangue de compatriotas no inte-
rior. O economista Roberto Santos (1980, p. 
158) chegou a afirmar que todas as lideranças 
mercantis locais eram aliadas aos interesses 
do mercado externo.

Mesmo oficialmente brasileiras, as 
terras do Acre continuaram sendo palco de 
disputas entre grupos de seringalistas, agora 
“pela hegemonia econômica [...] contradição 
típica do capitalismo” (CALIXTO, 1985, p. 
129). Os “heróis” se matavam uns aos outros: 
1) Seringalista contra seringalista para saber 
quem abocanharia a maior parte dos “fare-
los” deixados pelo capital internacional e 

quem ocupariam ou influenciariam os cargos 
públicos do recém-criado Território do Acre; 
2) E seringueiro contra seringalista e vice-
versa - os primeiros a fim de se livrarem da 
eterna divida com o barracão; e o segundo, 
por meio do trabalho exaustivo dos primei-
ros, para ficarem mais rico.

Não se pode esquecer que as guerras, 
revoluções, motins e revoltas no mundo 
capitalista são manifestações militares de 
conflitos de interesses econômicos não resol-
vidos na esfera diplomática. A economia de 
mercado não é capaz de gerar uma situação 
de paz por muito tempo. As disputas pela 
dominação e controle de mercados e territó-
rios são os motivos mais comuns das guerras 
capitalistas. Como afirma Hanson (2004, p. 
43) “os ocidentais há muito tempo viram a 
guerra como um método para fazer o que 
a política não conseguia e, por isso, estão 
dispostos a destruir quem quer que esteja no 
seu caminho”.

Dada a natureza anárquica e com-
petitiva das rivalidades entre as 
nações, a história das questões 
internacionais nos últimos cin-
co séculos tem, com demasiada 
frequência, sido uma história 
de guerras ou pelo menos de 
preparação para a guerra [...] 
a maioria dos estudos históricos 
supõe que ‘guerra’ e ‘sistema de 
grandes potências’ andam de mãos 
dadas. (KENEDY, 1991, p. 510).

A Revolução Acreana foi apenas mais 
um conflito armado dentre inúmeros prova-
dos pela expansão do capital. E é bom que 
se diga que a utilização da arma de fogo com 
o fim de resolver conflitos sociais deverá ser 
denunciada, sem qualquer manifestação de 
apreço. Pois ela é uma amostra “nua e crua” 
do corrosivo egoísmo humano, da violência 
coletiva premeditada. Não há justificativas 
para que o ato de tirar intencionalmente a 
vida de outrem seja comemorado.

Consequentemente, a história da Revo-
lução Acreana não é a história do heroísmo do 
povo acreano como afirma Francisco Martins 
(1978, p. 55). A bravura deve estar nos gestos 
de tolerância e não nos de eliminação do ou-
tro; no amor e não no ódio; na vida e não na 
morte; no altruísmo e não na xenofobia; na 
paz e não na guerra; na diplomacia e não na 
violência. Numa guerra não há vencedores, 
pois nela todos se tornam estúpidos. É nela 
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em que os instintos mais animalescos e os 
mais mesquinhos apetites humanos são ex-
postos à consagração da história. A guerra é 
o maior elogio que se possa fazer à desrazão.  

Esse artigo tentou mostrou que a ge-
nealogia acreana está vinculada ao capital 
internacional, ao roubo de terras bolivianas, 
à semiescravidão, ao genocídio indígena, 
ao autoritarismo político, à mercantilização 
feminina, à utilização da arma de fogo na 
resolução de conflitos de interesse, etc. Além 
de tudo isso foi justamente nesse período 
em que se estabeleceram as bases de uma 
economia primária e  dependente do mer-
cado externo que podem servir para explicar 
à pobreza com a qual o Estado do Acre se 
encontra hoje. Qualquer tipo de saudosismo 
ou comemoração se torna, direta ou indireta-
mente, uma apologia a esses feitos “sócio-pa-
tológicos” aqui mencionados.
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Reflexões sobre a formação continuada de professores do pro-
jeto piloto UCA no Colégio de Aplicação da UFAC: grupo da po-

livalência – séries iniciais do Ensino Fundamental

Eliete Alves de Lima
Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre
Salete Maria Chalub Bandeira
Universidade Federal do Acre 

Introdução
O  ProUCA é um projeto de iniciativa 

do Governo Federal que visa incentivar o 
professor da Educação Básica a usar o  lap-
top em sala de aula como um instrumento 
de aprendizagem. O Colégio de Aplicação é 
a escola que está sendo realizada a pesquisa, 
que tem como objetivo refletir sobre a for-
mação continuada dos professores das séries 
iniciais do Ensino fundamental do 1º ao 5º 
ano, o grupo da polivalência. 

As ações a serem contempladas nestes 
dois anos nas escolas, de modo assegurar o 
desenvolvimento correto e pleno do Projeto 
UCA são: a implementação de processo de 
capacitação de recursos humanos envolvidos 
com a operacionalização dos projetos-piloto; 
a implementação de processo de acompa-
nhamento e a avaliação de desempenho 
dessa fase, que permitam valorar o impacto 
do laptop educacional conectado no processo 
educacional em termos pedagógicos e orga-
nizacionais para a melhoria na qualidade do 
ensino e da aprendizagem e inclusão digital 
da comunidade escolar; e a implementação 
de processo de pesquisa, que seja capaz de 
identificar práticas pedagógicas inovadoras 
com o laptop educacional e desenvolver re-
ferenciais da mudança curricular necessária 
à escola no contexto da sociedade do conhe-
cimento. 

A implantação e execução do Piloto 
consistirão, portanto, em uma oportunidade 
de conhecer a realidade do uso do laptop 
educacional num contexto escolar mais am-
plo, adequado às peculiaridades dos diversos 
projetos pedagógicos com efetivas soluções 
contextualizadas, que possam ser úteis para 
todo sistema público de ensino voltado à bus-
ca do caminho de uso/aplicação em relação 
à disseminação das inovações pedagógicas 
aliadas às tecnológicas.

Tais ações necessitam serem desenvol-
vidas por meio de metodologias adequadas, 

que podem ser executadas com a cooperação 
da Universidade Federal do Acre - UFAC 
que tem larga experiência em projetos que 
envolvem as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) e, por esse motivo, pode 
contribuir de forma significativa para am-
pliar os aspectos considerados na concepção 
do projeto, na elaboração da proposta de 
formação e na avaliação do mesmo.

Em todos esses pilares a UFAC pode 
se destacar como colaboradora efetiva do 
projeto UCA, em razão da competência dos 
seus especialistas em formação de agentes 
educacionais em TIC e avaliação.

Conforme dados obtidos da Coordena-
ção do Projeto UCA (UFAC), o mesmo iniciou 
no segundo semestre de 2010, e continua 
vigente nas nove escolas do Estado do Acre, 
sendo uma Federal, cinco Estaduais e três 
Municipais.

As escolas contempladas com o projeto 
estão em sete municípios, sendo três escolas 
em Rio Branco, uma em Senador Guiomard, 
uma em Tarauacá, uma em Sena Madureira, 
uma em Cruzeiro do Sul, uma em Brasiléia e 
uma em Acrelândia. 

No final de 2010, a maioria das escolas 
passou por mudanças em sua infraestrutura 
para se adequar a implantação do referido 
projeto. Simultaneamente as ações nas es-
colas a equipe de doze professores da UFAC 
e SEE, recebiam a formação para atuar en-
quanto coordenadores, formadores e tutores, 
através de encontros presenciais que aconte-
ceram em Belém (UFPA) e em Porto Velho 
(UNIR) pela IES GLOBAL – UNICAMP. 

Nesse mesmo ano, a implantação e 
execução do projeto para a formação de 184 
professores e 3.673 alunos, da rede estadual, 
municipal e federal. 

Em 2011, com a vinda da equipe téc-
nica do MEC para o provisionamento dos 
computadores nos servidores das escolas e 
com a equipe de formação já estruturada, 
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retomamos a partir de fevereiro as ações do 
Projeto UCA nas nove escolas do Estado do 
Acre. Com a previsão de capacitar 211 profes-
sores, nos sete municípios, e ao atendimento 
de 3.624 alunos.

Essa pesquisa faz parte do projeto “Lap-
top Educacional UCA – Análise das práticas 
pedagógicas e da formação dos professores 
das escolas do Projeto Piloto do Acre”, finan-
ciado pelo Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq), com 
o objetivo de refletir sobre a alfabetização dos 
alunos, em especial a alfabetização digital, e 
tentar desenvolver práticas pedagógicas que 
possam contribuir para a melhoria desse 
processo. 

Com o intuito de investigar se é possível 
alfabetizar alunos das séries iniciais com o 
laptop UCA, acompanhamos o planejamento 
e observamos algumas aulas das professoras 
da turma da pré-alfabetização, com alunos 
de faixa etária de cinco anos.  Também 
colaboramos com a construção do blog do 
Colégio de Aplicação durante a formação. 
Os sujeitos são três professoras do grupo da 
polivalência, dez alunos da pré-alfabetização 
e dez pais, totalizando vinte e três pessoas. 
Sendo a pesquisa de abordagem qualitativa, 
os dados são obtidos através dos relatórios, 
registros do projeto UCA durante a forma-
ção, questionário semiestruturado e no blog 
da escola.

O grupo da polivalência do CAp/
UFAC e o laptop  UCA na prática pe-
dagógica

Com a chegada do Projeto UCA as pro-
fessoras das séries iniciais precisaram (re) 
planejar suas práticas pedagógicas para in-
serir o computador em suas aulas como mais 
uma ferramenta de ensino e aprendizagem 
de seus alunos.

As professoras receberam uma forma-
ção piloto de 180h por parte da equipe de 
formação do ProUCA,  com encontros pre-
sencias e a distância através do ambiente vir-
tual de aprendizagem – AVA (e-proinfo.mec.
gov.br) e atualmente são realizadas oficinas 
com aplicação de conteúdos curriculares 
utilizando o laptop. Essas oficinas foi uma 
maneira de motivar os professores a inserir o 
computador em seu planejamento. Como re-
sultado da formação, as professoras fizeram 
um blog da escola e o grupo da polivalência 

destacam algumas atividades desenvolvidas 
coma turma do 1º ano conforme endereço 
eletrônico: http://colegiodeaplicacao-ufac.
blogspot.com.br/p/escola.html. 

A equipe da polivalência decidiu em seu 
planejamento incluir duas vezes por semana 
o uso do computador em sala de aula, terça e 
quinta-feira, na qual os alunos trazem o lap-
top carregado de casa, pois a escola não tem 
infraestrutura para o carregamento dessas 
máquinas.  

A partir daí surgem às primeiras expe-
riências, na qual destacaremos as atividades 
da pré-alfabetização e do 1º ano (blog).

Práticas pedagógicas com a pré-al-
fabetização

A aula transcorreu da seguinte forma: 
no primeiro momento, a professora leu uma 
fábula, na qual os alunos interpretaram. Logo 
após, fez uma roda de conversa destacando 
os meios de transportes, relacionando-os 
com a vivência dos alunos e, depois disso, 
informaram quais atividades eles deveriam 
fazer no decorrer da aula. Elas indagaram às 
crianças como elas vieram à escola, pergun-
tando qual o meio de transporte utilizado; a 
maioria respondeu ter vindo de carro, alguns 
de bicicleta e outros de ônibus. 

As professoras mostraram no quadro 
branco, em uma folha de papel A4 amarela, o 
desenho de um carro para que cada uma das 
crianças construísse o seu, a seu modo, con-
forme sua criatividade, atenção, percepção e 
memória, as crianças desenharam, pintaram, 
recortaram, utilizaram o alfabeto móvel, para 
que a sua construção do dia ficasse registra-
da no seu caderno de desenho. Dessa forma, 
trabalhou-se a coordenação motora fina com 
esses alunos, bem como a leitura e a escrita, 
ou seja, os aspectos linguísticos e cognitivos, 
até chegar-se à apresentação do resultado da 
atividade no caderno de desenho. 

Na etapa seguinte, a mesma atividade 
foi feita no laptop educacional UCA, com o 
recurso do software aplicativo Tux Paint. 
Alguns alunos construíram modelos de car-
ro, outros no lugar de desenhar, preferiram 
utilizar modelos prontos localizados no 
banco de dados do aplicativo. Ressalta-se 
que, investigando por conta própria, vários 
alunos encontraram carros já prontos, sinais 
de trânsito e outros elementos referentes a 
transporte terrestre, sem precisar desenhar 
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por conta própria. 
Durante a produção desses modelos, 

foi possível observar algumas habilidades 
dos alunos no uso do computador: quando 
erravam o contorno do carro, bem como a 
escrita das palavras “carro”, “terrestre” ou o 
nome próprio, utilizavam quando necessário 
a borracha do Tux, a tecla de apagar, (Del), 
para apagar as letras à direita do cursor, e a 
tecla (¬) para apagar as letras à esquerda do 
cursor; além disso, todas as crianças já sabem 
ligar o computador e ir até o aplicativo Tux 
Paint sozinhos sem o auxílio das professoras.  
Ressaltamos a forma como procuravam as 
letras no teclado e assimilavam seus signi-
ficados, trabalhando a escrita e a leitura, a 
atenção e a memória, enfim o pensamento. 

A Fig. 1 demonstra as etapas das ati-
vidades realizadas pelos alunos, desde a 
utilização do caderno de desenho ao laptop. 

 Fig. 1: Modelo construído pelos alunos.
Fonte: Pesquisa de campo, 2011-2012.

Destacamos nesta pesquisa, o autor da 
teoria da aprendizagem, que segundo seus 
estudos, observamos que os alunos já come-
çam a desenvolver sua capacidade simbólica, 
procurando as letras no alfabeto móvel, 
como no teclado do computador, identificam 
modelos de carro, de semáforo e outros. Para 
(PIAGET, 1990 apud LAKOMY, 2008, p. 34),

Quando a criança passa a não ser 

dependente unicamente de suas 
sensações e movimentos, pois já 
começam a desenvolver uma ca-
pacidade simbólica. Os esquemas 
que a criança possui permitem que 
ela seja capaz de distinguir um 
significante (imagem, palavra ou 
símbolo) daquilo que ela significa 
(o objeto ausente).

 
A Fig.2 apresenta a experiência viven-

ciada pelos alunos de elementos da mate-
mática presentes no dia a dia e na natureza, 
tais como triângulo (objeto de três lados), 
quadrado (quatro lados iguais), retângulos 
(quatro lados, dos quais dois deles são iguais) 
e círculo. Vejamos a atividade realizada, em 
que os alunos utilizaram materiais concretos 
e o laptop UCA.

As crianças manipulam as figuras no 
material concreto, identificado-as e verifi-
cando suas diferenças, suas semelhanças e as 
professoras relacionaram estas imagens com 
figuras presentes no cotidiano. Um exemplo, 
da atividade anterior, se verificarmos o semá-
foro desenhado pelo grupo no computador 
na Fig. 1, quais as figuras estão presentes? 
Será que tem um retângulo? Tem círculos? 
Assim como, na construção das partes que 
compõem o carro. O pneu parece com qual 
figura matemática, as janelas?

Fig. 2: Aula com material concreto e no laptop UCA.

Práticas pedagógicas com o 1º ano 
A “casa” de Vinicius de Moraes foi tra-

balhada em todos os seus aspectos: leitura, 
interpretação do texto, biografia do compo-
sitor, dentre outros. Com o laptop na sala de 
aula, pensou-se na possibilidade dos alunos 
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imaginarem uma casa para Vinicius, pois a 
dele, segundo a música “Não tinha teto, não 
tinha nada”. Assim que a proposta foi feita 
aos alunos, cada um pensou uma casa para 
Vinicius de Moraes morar.

Cada aluno teve livre iniciativa para 
pensar a casa que considerava a ideal para 
moradia de Vinicius. Muitos cantarolavam 
a letra da música como forma de relembrar 
o que não tinha na casa e o que deveriam 
acrescentar na nova casa de Vinicius que 
estavam construindo

Alguns alunos preferiram usar modelos 
prontos do Tux Paint. Para a professora A, 
“A este a montagem da casa foi mais difícil 
do que aqueles que decidiram desenhar”. A 
indecisão acerca de qual modelo escolher 
foi visível. Outros preferiram desenhar uma 
casa para Vinicius morar. Vide Fig.3.

Uns alegaram que a casa de Vinicius 
precisa ser colorida, pois a casa original da 
música não tinha cor; outros que precisava 
ser de alvenaria, pois casa de madeira não 
era boa em dias frios; e, ainda que precisava 
de açudes para Vinicius de Moraes convidar 
amigos para pescaria. Enfim, várias foram as 
justificativas apontadas.

Ao final da atividade, apenas a título 
de exemplo, foi cantada a música “A casa” 
numa forma de paródia que substituía as ex-
pressões “não tinha teto, não tinha nada” por 
“já tinha teto, já tinha sala”; “Era uma casa 
muito engraçada” por “Era uma casa muito 
arrumada.” 

Partindo desta atividade passamos a 
falar sobre as diferentes moradias existentes. 

Fig. 3: Modelo construído pelos alunos.

Ditados visuais ficaram ainda mais 
interessantes com o uso do laptop, pois os 
alunos puderam utilizar Kword para digita-
ção de palavras. A dinâmica desta atividade, 
Fig, 4, consiste em utilizar objetos para que 
os alunos escrevam o nome correspondente. 
A cada escrita de palavra, abriu-se a possi-
bilidade para um debate acerca da forma na 
qual a mesma é escrita convencionalmente. 
O objetivo foi aprimorar as habilidades de 
escrita e leitura por meio da análise fonética 
das palavras.

     

Fig. 4: Modelo construído pelos alunos.
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Conforme observado no planejamento 
e no acompanhamento de algumas aulas das 
professoras no Colégio de Aplicação, perce-
bemos que apresentam uma postura media-
dora e consegue apresentar um balancear a 
sua prática com o uso do computador e do 
conhecimento curricular, portanto, possuem 
uma práxis pedagógica segundo  (ALMEIDA, 
2003, p. 5), vide Fig. 5.

 

Fig.5: Prática Pedagógica equilibrada nos conhecimentos 
(Currículo × TICs).

Fonte: ALMEIDA (2003, P. 5).

Segundo (ALMEIDA, 2003, p. 5), des-
taca que,

Dentre os principais desafios que 
atualmente vivemos no âmbito da 
educação, um deles é que o pro-
fessor consiga estabelecer o equi-
líbrio entre o conhecimento 
curricular e o conhecimento 
relacionado ao uso da tecnolo-
gia e das mídias.
Ao mesmo tempo em que as mídias 
apresentam possibilidades imen-
sas – e ainda não totalmente ex-
ploradas – de enriquecimento da 
prática pedagógica, elas trazem 
em si a necessidade de revermos 
essa prática para que possamos 
aplicá-las – as mídias – em todas 
as suas potencialidades.  [Grifo 
nosso].

Refletir acerca da prática pedagógica e 
de sua reconstrução é algo que não ocorre de 
imediato. O professor precisa refletir sobre 
a própria ação, sobre as características e 
funcionalidades da tecnologia que pretende 
utilizar em sua aula, sobre a realidade de 
seus alunos, da sua escola e das possibilida-
des existentes ao seu redor. Assim, como diz 
(ALMEIDA, 2003, p.5-6 apud VALENTE, 
PRADO E ALMEIDA, 2003),

É necessário propiciar ao professor 

uma vivência de aprendizagem, 
em que possa refletir de várias 
maneiras sobre a própria prática, 
compartilhando suas experiên-
cias, leituras e reflexões com seus 
pares. Isso significa que o profes-
sor, atualmente, pode participar 
de programas de formação conti-
nuada desenvolvidos por meio de 
ambientes virtuais que privilegiem 
as interações, a articulação entre a 
ação e reflexão, a prática e a teo-
ria, bem como trabalho individual 
e colaborativo, contemplando o 
contexto e o cotidiano de sua atua-
ção na escola.

Na próxima seção apresentaremos os 
depoimentos dos sujeitos da pesquisa.

Depoimentos
Professoras: 

Perguntamos as professoras qual mu-
dança ou transformação perceberam com os 
alunos com o uso do laptop em sala de aula. 
Responderam em conjunto, duas delas.

Percebemos que no início havia 
muitas dificuldades em manusear 
o laptop, depois que eles se apro-
priaram do aparelho melhoraram 
sua criatividade, o aprendizado do 
alfabeto, números, cores e a coor-
denação motora “fina”, sem contar 
com a responsabilidade de levar e 
trazer o laptop nos dias combina-
dos de sua utilização.

Alunos: 
Para os alunos, levaram para casa o 

questionário deles e dos pais. Dos nove 
alunos, três escreveram a resposta com a 
própria letra e os outros os pais leram para 
eles e escreveram a sua resposta.

Perguntamos se com a chegada do com-
putador em sala de aula o seu aprendizado 
melhorou. Vejamos os depoimentos, 

Para o Aluno A, “Porque aprendi a fazer 
desenhos”; o Aluno B, “Aprendi a desenhar, 
pintar e conhecer as letras do alfabeto”. Já 
C, “É a aula que mais gosto e é o meu passa 
tempo em casa”; O D, “Melhorou o aprendi-
zado, ligar, agilidade”; O E, “Melhorei com 
jogos educativos”; o F, “Jogos, alfabeto”; o 
G, “Porque tem jogos que me ajudam a criar 
histórias”; o H, “Melhorou o aprendizado, a 
diversão, posso ocupar meu tempo desenvol-
vendo atividades básicas”.
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Pais:
Para os Pais, perguntamos quais as 

mudanças que perceberam em seu filho(a) 
desde que passaram a utilizar o computador 
(UCA).

Para A, “Ele passou a ter mais interesse 
em computadores, jogar e fazer desenhos. 
Com o incentivo do computador da escola, 
ele passou a ter vontade de utilizar o compu-
tador de casa”.

Para B, 
Ficou com mais segurança no com-
putador de casa, não me chamava 
mais pra ficar ensinando, porque 
ela mesma liga, coloca o que quer 
jogar ou assistir, ela mesma des-
liga. Foi muito bom esse projeto e 
melhor ainda foi conhecer que as 
crianças poderiam ter um melhor 
aprendizado e que eles conseguem 
mexer no computador.

Já C, o filho “Ficou mais habilidoso, 
mais interessado e mesmo sem saber ler, ele 
sabe ligar e desligar, mexer em tudo direiti-
nho”. O D, “As mudanças são claras e ótimas, 
a aproximação dele com a tecnologia ajuda 
para que ele seja mais independente”. O E, 
destaca “Melhoras no aprendizado”. Para 
F, “Houve uma melhora na concentração, 
na coordenação, no pensamento lógico”. 
Segundo G, “Percebi que ele adquiriu muito 
bem manusear o computador, sabendo usar 
as letras e os números, nos jogos educativos 
ficou mais esperto”. H, diz que “Ela melho-
rou na criatividade e com o manuseio dos 
computadores de casa. Também ficou mais 
responsável”. Já I, comenta que “Mudanças 
de comportamentos, mais aprendizado e 
melhor aproveitamento do tempo”. Para J,

Com a utilização do computador 
notei que minha filha desenvolveu 
muito a coordenação motora, de-
senvolveu a capacidade criativa, 
ou seja, a cognição. No net ela uti-
liza jogos e montagem de papel de 
parede. Portanto foi fundamental 
o laptop na vida da minha filha.

Conclusão
Tendo em vista os aspectos observados, 

constatamos as vantagens na utilização do 
laptop educacional em sala de aula, como 
mais uma prática pedagógica incluída no 
planejamento das professoras, pois aos alu-

nos despertou a curiosidade e aumentou a 
criatividade.

O laptop é uma ferramenta poderosa 
como auxílio no aprendizado, e sendo tra-
balhada de maneira simples e mediada pelas 
professoras, levou as crianças a apreenderem 
brincando. 

As professoras durante e após a forma-
ção do ProUCA conseguiram proporcionar 
situações nas quais os alunos desenvolveram 
suas habilidades na utilização do computa-
dor durante as atividades pedagógicas do dia 
a dia da sala de aula. Tal recurso pedagógico 
favoreceu o desenvolvimento de habilidades 
para uma alfabetização digital, desde a es-
crita e a leitura até a utilização de imagens e 
desenhos, entre outras. 

O trabalho, como um todo, despertou a 
criatividade e o trabalho da coordenação mo-
tora fina, envolvendo, no decorrer da aula, os 
aspectos linguísticos e cognitivos, tais como 
percepção, atenção, memória e linguagem.

Portanto, verificamos que realizar for-
mações pedagógicas incluindo os conteúdos 
curriculares com a utilização do computador 
para sua prática em sala de aula motivou a 
equipe de professores da escola a não ter 
receio de proporcionar a seus alunos e a si 
mesmo uma autonomia para utilização desta 
ferramenta.
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A outra morte: ritual e sociabilidade no bumba-meu-boi do Ma-
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Introdução
Este artigo diz respeito a aspectos reli-

giosos da cultura popular maranhense, com 
foco no ritual da Morte de Esbandalhar, 
realizado por grupos de Bumba-meu-boi, 
localizados na Região da Baixada Maranhen-
se, Estado do Maranhão. O ritual é objeto 
privilegiado da reflexão antropológica, et-
nográfica, bem como de apreciação estética 
e artística. Trata-se de um desdobramento 
de investigações realizadas anteriormente 
acerca desta brincadeira, com ênfase sobre o 
personagem Cazumba,1 durante o mestrado 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da Universidade Federal do Mara-
nhão, resultando na dissertação com o tema: 
“Cazumba: etnografia de um personagem do 
Bumba-meu-boi”, defendida em fevereiro de 
2010.

As primeiras pesquisas ocorreram no 
município de Penalva e tiveram início em 
maio de 2003, quando buscava elaborar a 
monografia para conclusão do curso de gra-
duação em Educação Artística. Desde então, 
vem sendo feito o acompanhamento dos 
aspectos artísticos (teatro, dança), estéticos 
e antropológicos abrigados nesta manifesta-
ção, especialmente aqueles relacionados aos 
rituais festivos e religiosos do Bumba-meu-
-boi maranhense, recentemente registrado 
no livro de Celebrações pelo IPHAN, como 
Patrimônio Cultural do Brasil.

Bumba-meu-boi é a designação padrão 
para danças dramáticas que tem como ele-
mento central o auto, aonde são encenados 
a morte e ressurreição de um boi brinquedo2. 
É comumente vista como um espetáculo 
coletivo, cômico e bonito, capaz de produzir 
significações oriundas de uma constante rea-
tualização da memória popular que dispõe 
de acontecimentos nos mais diversos tempos 
e espaços. Sua literatura é extensa e possui 
análises em diferentes aspectos, desde suas 
origens, até estudos mais específicos, como 
seus personagens, sotaques3 e variações4 
apresentadas nos municípios maranhenses.

Sem dúvidas, há no Bumba-meu-boi, 
particularidades que individualizam seus 

grupos, tanto no que concerne à música, 
indumentária, instrumentos, danças, per-
sonagens, como também pela presença de 
diferentes narrativas acerca do “auto”, tam-
bém chamado nos municípios de matança, 
comédia, palhaçada, morte-de-terreiro, mor-
te-de-levantar, meia-morte e morte-de-es-
bandalhar. Tais denominações são comuns, 
principalmente na região da Baixada Ma-
ranhense5, onde os brincantes acrescentam 
outros personagens e dramas vividos tanto 
em seu imaginário quanto em seu cotidiano. 
De modo geral, a história gira em torno de 
um desejo pela língua do boi, que resulta em 
sua morte e ressurreição, entretanto, como 
destaca Cavalcanti (2009):

A narração de origem não é, por-
tanto, aquela da brincadeira tal 
como efetivamente surgiu e acon-
teceu no passado. Essa narração, 
em vez disso, é a ativação no pre-
sente de operações simbólicas que 
definem a moldura ritual da brin-
cadeira, ou seja, o boi que morre 
e ressuscita assinala e instaura 
a temporalidade cosmológica do 
ritual, recriada ano após ano no 
contexto dos festejos dos santos ju-
ninos. (CAVALCANTI, 2009, P.113)

Vale observar, no entanto, que dessas 
representações acerca do auto, a Morte 
de Esbandalhar, apresenta um contexto 
dramático distinto das demais. Sendo ela, o 
ritual proposto para estudos nesta pesquisa. 

“A outra morte”, como assim denomi-
na-se o título deste artigo, é a Morte de Es-
bandalhar. Uma concepção diferente de se 
pensar acerca da “morte” do boi brinquedo 
na brincadeira do Bumba-meu-boi. Trata-se 
de um ritual6 que ocorre normalmente por 
motivo de promessa, e diferentemente dos 
demais autos, o boi não ressuscita, mas sim é 
esbandalhado7 ao final, como parte do cum-
primento da promessa. Todo o processo do 
ritual ruma para o momento da destruição 
do artefato, no caso o boi brinquedo. Só é 
possível compreender uma morte de esban-
dalhar se levarmos em conta que se trata de 
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uma promessa festiva e que tudo deve ser 
organizado para esse fim. 

Um aspecto da Morte de Esbandalhar 
para a pessoa que realiza, é fazer visível sua 
promessa, tornar público aquilo que era 
pessoal, permitir que os outros vejam suas 
crenças e sentimentos. A promessa neste caso 
é um ato aberto ao público, cada momento é 
observado e apresentado aos participantes.

 Dessa forma, esta pesquisa tem como 
foco principal identificar aspectos relacio-
nados ao ritual da morte de esbandalhar 
em diferentes tipos de promessas realizadas 
durante a festa do bumba-meu-boi, bem 
como observar aspectos relacionados à socia-
bilidade, às características artísticas (teatro, 
dança, música) e estéticas dos personagens 
que se inserem nas promessas.

As principais questões do ritual
Acompanhamos há uns cinco anos atrás 

um ritual deste tipo feito por uma turma 
de Bumba-boi, conhecida pelos moradores 
da cidade como ‘turma do boi de Maria de 
Belmino’.8 A promessa dizia respeito a um 
senhor de nome Lourenço Barbosa. Ele, que 
havia desejado “colocar” uma brincadeira de 
boi, morreu pouco tempo depois.  Motivo que 
fez sua família um ano depois de sua morte, 
assumir a promessa feita ao santo São João.

Adentrar nos preparativos e na rea-
lização do ritual não é tarefa muito fácil. 
Primeiro você deve ser aceito pelas pessoas 
que estão na organização, os “donos” da 
festa. Serão eles que te darão acesso aos vá-
rios momentos do ritual e explicarão certas 
coisas não compreendidas somente quando 
se observa. No nosso caso, soubemos pouco 
tempo antes do ritual que o falecido era um 
parente próximo de uma tia que morava lá 
e mesmo sem saber da nossa existência na 
família, nos receberam muito bem, o que 
não quer dizer que aquelas pessoas que são 
realmente estranham não consigam entrar e 
pesquisar, entretanto terão um pouco mais 
de dificuldade. 

Esta situação de observar a intimidade 
de um ritual assemelha-se talvez com a vivi-
da por Geertz (1978) e sua esposa em Bali. 
Ele diz que quando você encontra um balinês 
pela primeira vez, ele parece nem ligar a 
você, ele está “afastado”. E que quando você 
consegue se aproximar, de alguma forma 
conseguiu cruzar uma fronteira de sombra 

moral ou metafísica. Em Bali, ser caçoado é 
ser aceito (GEETZ, 1978, p. 185). Em Penalva 
dizer que gosta daquela turma que está as-
sistindo é um bom caminho para ser aceito.

Após ser acolhida, o desafio seguinte, 
foi observar os símbolos rituais9 presentes 
na festa, e tentar relacioná-los aos demais 
eventos sociais daquelas pessoas. Naquela 
época os objetivos eram outros10 e percebi 
logo de imediato que seria um tanto difícil. 
Pois como destaca Turner (2005), o símbolo 
vem a associar-se com os interesses, propó-
sitos, fins e meios humanos, quer sejam estes 
explicitamente formulados, quer tenham 
de ser inferidos a partir do comportamento 
observado (TURNER, 2005, p.50). 

A segunda Morte de Esbandalhar que 
acompanhei ocorreu no ano de 2008. Nesta, 
a razão do ritual se deu em função de um 
pedido feito e “atendido” por São João. Há 
cinco anos, a senhora Maria das Mercês 
Nunes, de 80 anos, havia prometido que 
caso conseguisse se aposentar e construísse 
sua casa, pagaria a graça recebida com uma 
grande festa para este santo. Ela disse:

São João, São João, olha bem o 
que estou te pedindo, preciso mui-
to me aposentar, preciso ter uma 
casa. Olha São João, não rir, se tu 
me ajudar, eu prometo te oferecer 
uma boiada. (MARIA DAS MER-
CÊS NUNES, ENTREVISTA EM 
22/06/2009)

No dia seguinte ao seu pedido, São João 
já havia “tomado” providências e lhe conce-
dido a graça. Em seguida, ela então pediu ao 
patrão da turma Proteção de São João que 
realizasse a Morte de Esbandalhar. 

Os momentos principais da Morte de 
Esbandalhar são dois: o primeiro deles é a 
apresentação que ocorre durante toda a noite 
na sede da turma de bumba-boi responsável. 
Nela, os integrantes da turma exibem o boi 
brinquedo que será no dia seguinte sacrifi-
cado. Todos com suas vestes rezam, cantam, 
tocam e dançam em torno do animal, que 
desde esse primeiro momento, tenta por di-
versas vezes fugir daquele lugar, mobilizando 
todos os presentes. A apresentação também 
indica o início do pagamento da promessa, 
aonde o artefato destaca-se como símbolo 
dominante. Por ora, sobre o boi brinquedo, 
é suficiente dizer que ele é um meio para se 
pagar a promessa, ou melhor, representa 
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o pagamento em si, o fim de uma dívida, o 
agradecimento pela graça recebida, além de 
possuir valores tidos como fins em si mesmo, 
ou seja, valores axiomáticos. 

Ao discutirem o simbolismo do artefato, 
os participantes tendem a destacar seus as-
pectos religiosos, observados quando o mes-
mo é colocado em frente ao santo São João 
no momento das rezas que antecedem as 
apresentações. Assim, em diversos contextos 
o boi artefato atenderá aspectos diferentes, 
como destaca Turner (2005).

 Cada símbolo dominante tem um 
‘leque’ ou ‘espectro’ de referentes, 
os quais são interligados pelo que 
é geralmente um simples modo de 
associação, cuja própria simplici-
dade permite a ele interconectar 
uma grande variedade de signifi-
cata. (TURNER, 2005, P. 85)

O segundo momento do ritual e talvez 
o mais importante refere-se à sua captura e 
morte. Quando do término da apresentação 
pela manhã, o boi brinquedo consegue 
finalmente fugir, dar-se então uma parada 
na festa e o ritual é retomado na metade da 
manhã, momento dos Cazumbas entrarem 
em cena.

A partir de então, todos iniciam sua pre-
paração para o momento principal da festa: o 
sacrifício. Segundo Mauss e Hubert (2005):

Com efeito, é certo que o sacrifício 
sempre implica uma consagração: 
em todo sacrifício um objeto passa 
do domínio comum ao domínio re-
ligioso – ele é consagrado. (...) Ele 
adquiriu um caráter religioso que 
não possuía, ou se desembaraçou 
de um caráter  desfavorável que o 
afligia. (MAUSS e HUBERT, 2005, 
p. 15).

No ritual, apresentam-se todos os 
personagens da brincadeira: os Patrões, 
responsáveis por apresentar a festa e cantar 
as toadas. A Dona Maria, senhora que car-
rega um quadro com a imagem do santo São 
João e uma vela acesa durante todo o ritual. O 
Vaqueiro, encarregado de cuidar do boi. O 
Cazumba/Nego Chico,11 responsável pela 
captura e morte do animal. E os Cachor-
ros, crianças/meninos que acompanham o 
Cazumba durante a prisão do boi.

Primeiro o patrão dá ordens ao vaquei-
ro, dizendo que o boi precisa ser pego naque-

le dia, uma vez que irá morrer. Ele responde 
que a ordem do patrão tem que ser cumprida 
e sai em busca do animal. A trama a partir 
de então será prender e matar o boi, ou seja, 
esbandalhá-lo. Porém não é uma tarefa fácil. 
Entram os Cazumbas, que realizam a ma-
cumba ¹¹ e em seguida com a ajuda dos ca-
chorros prendem o boi. Preso, chega então 
o momento de sua despedida, ou melhor, a 
ocasião de tornar ainda mais pública aquela 
promessa, de sair do local aonde o ritual foi 
realizado boa parte do tempo e seguir por 
ruas próximas, numa espécie de confirmar 
publicamente que há uma promessa e que a 
mesma está sendo cumprida. 

O boi brinquedo caminha devagar, 
cumprimenta as pessoas e se despede. Já 
cansado desiste da própria vida, caminhan-
do lentamente em direção ao mourão.12 
De cabeça baixa é preso e morto pelos 
Cazumbas. É preciso aceitar a própria morte 
como se soubesse que precisa morrer para 
que se cumpra a promessa. Já deitado é 
coletivamente alvo de partilha. Todos são 
convidados a beber prazerosamente seu 
sangue e comprar sua carne.13 Promessa 
cumprida.

Foto 1- Boi após ritual da morte de esbandalhar – Acervo 
pessoal

Ao promesseiro, resta acompanhar 
todos os passos do boi e garantir que sua pro-
messa esteja sendo de fato cumprida. Trata-
se do “sacrificante”. O sujeito que recolhe os 
benefícios do sacrifício ou se submete a seus 
efeitos (MAUSS e HUBERT, 2005, p. 16).

Diante dessa breve e superficial descri-
ção, temos agora nossos questionamentos, 
que de certo modo constituem os objetivos 
desta análise: Para além de um ritual de 
promessa que outras características (sociais 
e simbólicas) podem ser encontradas na 
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Morte de Esbandalhar? Quais as motivações 
de uma promessa e quem são essas pessoas 
que a fazem? Qual o sentido deste ritual para 
aqueles que executam a promessa, no caso as 
Turmas de Bumba-meu-boi? Como é o pro-
cesso de preparação, custos e infraestrutura? 
Como relacionar essa narrativa do auto com 
as demais? Será que trata-se de um auto ou 
é uma vivência distinta da brincadeira? Qual 
a relação e o sentido da festa e da morte no 
ritual? Como se explica a Morte de Esbanda-
lhar e seus aspectos artísticos (teatro, dança) 
e estéticos? E como entender que tudo acaba 
em “morte”? 

Julgamos que as questões apresentadas, 
bem como seu desenvolvimento, relacionam-
se com as pesquisas e indagações de outros 
cientistas sociais, sobretudo os antropólogos, 
cujo foco situa-se sobre as festas e os rituais. 
Assim, a Morte de Esbandalhar se apresenta 
como um ritual privilegiado para reflexões, 
com muitas e possíveis trocas com os teóri-
cos da área. 

Mary Douglas (1966, p.79), no livro Pu-
reza e Perigo, ajuda-nos a pensar os brincan-
tes de Bumba-meu-boi, quando observa que 
o homem é um animal social na medida em 
que é um animal ritual. Podemos ainda dizer 
que estes, segundo ela, incorporam melhor e 
definitivamente os seus personagens apenas 
pelo uso de certos objetos, adereço e roupa 
lhe transmite.

Chamamos atenção agora ao perso-
nagem Cazumba, que como informado 
anteriormente interpreta durante o ritual da 
Morte de Esbandalhar outro personagem, 
no caso o ‘Nego Chico’. O que o caracteriza 
visualmente é a sua indumentária,14 porém 
quando está no papel do Nego Chico, retira a 
careta, simbolizando a troca de personagem. 
A ausência da careta é justamente o que o di-
vide em dois. Ou seja, um passa a ser o outro. 
Neste ponto, retirar a careta é permitir um 
estado de transição, que como destaca Tur-
ner (2005, pg. 137), é um processo, um devir, 
uma transformação. A pessoa que interpreta 
o Cazumba encontra-se numa situação 
de margem, flutuando entre o mundo do 
Cazumba e o do Nego Chico (VAN GENNEP, 
1960). 

Sobre essa pessoa que interpreta os dois 
personagens, é interessante perceber que 
somente os homens estão habilitados para 
exercer os papéis. Veem-se como pessoas 
comuns, simples, porém ao vestirem-se de 

Cazumba e Nego Chico adquirem prestígio 
e respeito em relação aos demais. Marcel 
Mauss (2003) ao analisar a noção de pessoa, 
pergunta: 

De que maneira, ao longo dos sé-
culos, através de numerosas so-
ciedades, se elaborou lentamente, 
não o senso do “eu”, mas a noção, o 
conceito que os homens das diver-
sas épocas criaram a seu respeito?. 
(MAUSS, 2003, p. 371)

Do ponto de vista dos brincantes, a 
noção de pessoa está intimamente ligada 
a uma concepção de indivíduo humano 
excepcional, preparado para simbolizar e 
participar de uma realidade presente apenas 
no imaginário daquela festa.

Partindo agora para os aspectos re-
ligiosos da Morte de Esbandalhar, Émile 
Durkheim (1912) nos trás algumas formas de 
se pensar tais aspectos. Conforme aponta:

As crenças religiosas são represen-
tações que exprimem a natureza 
das coisas sagradas e as relações 
que elas mentem, seja entre si, seja 
com as coisas profanas. Enfim, os 
ritos são regras de conduta que 
prescrevem como o homem deve 
comportar-se com as coisas sagra-
das. (DURKHEIM, 1912, p. 24)

Sobre os símbolos encontrados no ritual 
da Morte de Esbadalhar, o antropólogo 
Geertz (1982), orienta que os símbolos reli-
giosos, dramatizados em rituais e relatados 
em mitos, parecem resumir, de alguma ma-
neira, pelo menos para aqueles que vibram 
com eles, tudo que se conhece sobre a forma 
como é o mundo, a qualidade de vida emocio-
nal que ele suporta, e a maneira como deve 
comportar-se quem está nele. (GEERTZ, 
1982, p. 82)

Especificamente sobre o Bumba-meu
-boi, seus rituais e narrativas, podemos con-
tar com a ajuda de Cavalcanti (2009), que 
além de possuir inúmeras pesquisas sobre 
este tema, publicou recentemente um artigo, 
cujo tema é ‘Tempo e Narrativa nos folgue-
dos do Boi’, aonde descreve a problemática 
do auto diante da narrativa e suas inúmeras 
variantes presentes nessa brincadeira. 

Há ainda duas obrigações a serem feitas 
antes que o ritual se encerre: primeira, que 
aqueles que distribuem a carne precisam 
prestar conta com São João, que se encontra 
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no altar, informando como foi a doação e 
entregando a ele os objetos simbólicos uti-
lizados no ritual - bacia onde foi colocado o 
sangue, o mourão em que o boi foi preso, a 
faca utilizada no corte, o tecido branco que 
lhe servia como saia e a toalha, outro tecido 
colocado abaixo do pescoço. A segunda obri-
gação é que todos precisam despedir-se do 
santo. Um a um, começando pelos brincan-
tes. Eles se aproximam do altar, recitam um 
verso e saem. Promessa cumprida. Já não há 
mais festa, reza e morte.

Notas
1 Cazumba é um personagem do Bumba-meu
-boi maranhense, presente nos grupos localizados na 
região da Baixada. Trata-se de um elemento mascarado 
que brinca, diverte as pessoas, faz travessuras e trans-
gride as regras na hora da apresentação. Os brincantes, 
o definem como “aquele que brinca com a farda toda 
enfeitada de paete e canutilho, com umas torres de iso-
por na cabeça e bem preparado”. Ou ainda: “pessoas 
vestidas de coisas brilhosas com umas máscaras mui-
to importante”.
2 Segundo Cavalcanti (2009), no contexto do 
folclore e da cultura popular, a palavra “auto” designa 
uma forma tradicional de teatro popular, alusivas às 
formas alegóricas do teatro medieval trazidas pelos je-
suítas para terras brasileiras.
3 Classificação empregada por Carvalho (1995), 
Lima (1982), Reis (2005), Azevedo (1997) e Araújo 
(1997), para distinguir as características existentes 
entre os grupos, como os ritmos, instrumentos musi-
cais, personagens, local de origem e indumentárias. 
Segundo eles, são cinco sotaques: Matraca ou da Ilha, 
Zabumba ou de Guimarães, Costa-de-mão, Orquestra e 
Baixada ou de Pindaré. 
4 Variações são os grupos de Bumba-meu-boi 
que aparentemente não se enquadram em nenhum dos 
sotaques.
5 A Baixada Maranhense é assim denominada 
por ser uma região de campos baixos, possuindo nume-
rosos rios, lagos e campos alagados. Economicamente 
essa região sobrevive da agricultura e pesca. Entre os 
municípios mais conhecidos, temos: Pindaré, Penal-
va, Pinheiro, Viana, São João Batista, São Vicente de 
Ferrer, Arari, Anajatuba, Cururupu, Guimarães, Cajarí, 
Monção e Cajapió.
6 Por ‘ritual’, utilizamos a definição de Turner 
(2005, p. 49), que o descreve como um comportamento 
formal prescrito para ocasiões não devotadas à rotina 
tecnológica, tendo como referência a crença em seres 
ou poderes místicos.
7 O termo esbandalhar é entendido como a cir-
cunstância de quebrar, destruir o artefato. 
8 Esta turma de bumba-boi foi fundada por um 
senhor de nome Belmino.  Após sua morte quem ficou 
encarregada foi sua esposa, chamada Maria de Belmi-
no.
9  Na ocasião observei e destaquei alguns sím-
bolos, como o boi brinquedo, confeccionado especial-
mente para ao pagamento daquela promessa, o altar, 
construído para os momentos das rezas, as velas, utili-
zadas tanto no altar como dentro da casa no momento 

das orações oferecidas ao falecido, o mourão, pedaço 
de tronco de árvore enfeitado e colocado em frente ao 
altar, o vinho, derramado dentro de uma bacia e ser-
vido aos participantes, significando o sangue daquele 
animal sacrificado e pedaços da armação do boi brin-
quedo, que após o corte da estrutura que dava forma ao 
boi, eram vendidos como se fossem a carne dele. Não 
só vendido, mas junto ao gesto da venda da ‘carne’ era 
cantada um trecho de uma toada citando-se o nome do 
comprador.
10 As pesquisas da graduação  tratavam acerca 
da estética do personagem Cazumba.
11 O Cazumba / Nego Chico trata-se de uma 
mesma pessoa que interpreta os dois personagens. Na 
verdade é o personagem Cazumba, que adquire duas 
personalidades durante a apresentação do auto. De-
mora-se para entender quando um transforma-se no 
outro, pois não há fisicamente uma transferência de 
papéis. Ou seja, o cazumba permanece com parte da 
sua indumentária, sendo denominado pelos demais 
participantes de Nego Chico.
12 Trata-se da encenação de um ritual de cura, 
aonde eles fazem um círculo e cantam doutrinas, acom-
panhadas pelos instrumentos dos tocadores, e todos 
juntos ‘fingem’ estarem recebendo alguma entidade e 
entrando em transe. Falo fingimento, porque há uma 
espécie de ironia e risadas quando da encenação. 
13 Pedaço de tronco de árvore enfeitado aonde o 
boi é preso por uma corda e ficará lá até ser morto.
14 A indumentária do Cazumba é composta por 
uma máscara, chamada por eles de careta, em formato 
animalesco (formato de cachorro, cavalo, porco etc) e 
uma bata, também chamada de farda completamente 
bordada por miçangas e canutilhos, com diversos moti-
vos (representações religiosas e da natureza).
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“Alguns dos passos mais importantes no desenvolvimento 
mental baseiam-se não só na aquisição de novas 
competências, mas, também na aquisição de novas formas 
de utilizar o que se sabe.” (Seymour Papert)

Introdução
Este trabalho se insere na problemática 

de inserção de novas tecnologias digitais de 
informação e comunicação (NTDIC) na edu-
cação brasileira, sendo uma iniciativa neste 
sentido, o Projeto Um Computador por Alu-
no (UCA), que se encontra na Fase II (Fase 
Piloto). Este projeto incentivou a indústria 
brasileira a desenvolver computadores de 
cem dólares para aquisição através de inves-
timento do governo federal, em parceria com 
estados e municípios e, em 2010, cerca de 
trezentas escolas espalhadas por todo o país 
foram contempladas nesta fase. 

Rondônia conta com oito escolas-pi-
loto do Projeto UCA – Fase II, sendo três 
municipais (nos municípios de Ji-Paraná, 
Cacaulândia e Porto Velho) e cinco estaduais 
(nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, 
Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura e Vi-
lhena). Destas, duas são rurais e as demais se 
localizam na zona urbana; três são escolas de 
ensino fundamental de nove anos (1º. ao 9º. 
Ano) e cinco só atendem turmas de 1º. ao 5º. 
Ano deste nível de ensino.

Cada uma destas escolas recebeu, em 
meados de 2010, computadores portáteis 
para formação dos professores e uso peda-
gógico com os alunos, tanto em sala de aula 
como em casa, de acordo com número de 
alunos matriculados no ano anterior, quando 
se fez a estimativa do número de computa-
dores necessários para uso na proporção 1:1 
(um computador por aluno). Em setembro 
do mesmo ano se iniciou a formação dos 
professores dentro de uma ampla rede que 
vem se construindo desde então, envolvendo 
pesquisadores das Universidades: Estadual 
de Campinas (UNICAMP), Federal de 

Rondônia (UNIR), Federal do Acre (UFAC) 
e Federal do Pará (UFPA); pesquisadores 
e técnicos das Secretarias Estaduais de 
Educação de três estados da Região Norte 
(Rondônia, Acre e Pará) e de Secretarias de 
Educação dos municípios envolvidos na Fase 
II ou Projeto-piloto do UCA.

 Ao mesmo tempo, o governo federal 
transformou o UCA em um programa dentro 
da política pública de inserir as NTDICs 
nas escolas brasileiras, ao assinar o Decreto 
Presidencial no. 7.243/10, em 26/06/2010, 
o qual regulamenta o Programa Um Com-
putador por Aluno (PROUCA) e o Regime 
Especial de Aquisição de Computadores para 
uso Educacional (RECOMPE). 

De acordo com o primeiro parágrafo do 
Art. 1° do Decreto 7.243/10, o objetivo do 
PROUCA é promover a inclusão digital das 
redes públicas de ensino, no âmbito federal, 
estadual, distrital, municipal ou em escolas 
sem fins lucrativos de atendimento a pessoas 
com deficiência, mediante a aquisição de 
equipamentos de informática e utilização de 
softwares. O PROUCA também visa promo-
ver o suporte e assistência técnica necessária 
às escolas que receberem os computadores. 

Essa política abre a possibilidade de uma 
nova via de formação continuada, em serviço, 
do professor da escola pública, que poderá 
realizar investigação de sua própria prática 
em um contexto de implantação de uma 
inovação tecnológica na sua escola e aplicar 
o conhecimento construído nesse processo 
na ação docente, de forma colaborativa com 
os colegas e pesquisadores numa construção 
coletiva. Essa colaboração é fundamental, 
pois, dado o caráter altamente inovador des-
te programa, ninguém detém conhecimento 
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sistematizado sobre a utilização pedagógica 
de computadores portáteis na proporção de 
1:1, especialmente em escolas públicas brasi-
leiras, com todos os problemas que há anos 
vêm sendo denunciados largamente.

O desafio para os professores é enorme, 
mas também o é para os gestores e técnicos 
dos sistemas educacionais envolvidos, bem 
como para os pesquisadores, exigindo-se 
uma mobilização de todos os saberes e com-
petências destes agentes na solução criativa 
dos problemas que forem surgindo ao longo 
do processo (ZIBETTI, 2010; NÓVOA, 2012; 
MARTINES, 2011).

Para os autores citados, a atividade 
criadora e a transformação deliberativa são 
necessárias ao desenvolvimento profissional 
dos/as professores/as, bem como ao aperfei-
çoamento da prática docente e do currículo 
escolar. Segundo Zibetti:

Durante o exercício da docência, 
professores e professoras depa-
ram-se com momentos em que os 
saberes acumulados ao longo da 
profissão não são suficientes para 
atender às demandas trazidas por 
uma situação distinta, seja ela 
decorrência do encontro com um 
novo grupo de alunos(as), com 
crianças que não aprendem no 
mesmo ritmo que a maior parte 
da turma, com novas propostas de 
ensino, com a limitação de recur-
sos etc. Nesses momentos, os(as) 
docentes são desafiados(as) a criar 
alternativas para levar adiante 
sua tarefa, encontrando diferen-
tes formas de fazê-lo no contexto 
em que estão inseridos(as). Mes-
mo inspiradas em experiências 
anteriores, algumas dessas ações 
apresentam componentes novos e 
aparecem como resultado de um 
esforço de reflexão, ajuste e recom-
binação de saberes para dar con-
ta ou, pelo menos, buscar soluções 
para os desafios surgidos na prá-
tica docente. É nesse contexto que 
o trabalho docente pode ser carac-
terizado como atividade criadora, 
pois a prática pedagógica emerge 
como espaço em que são gerados 
novos saberes. (2010, p. 460).

A chegada do projeto UCA nas oito 
escolas de Rondônia colocou os professores 
e professoras que nelas desenvolvem seu 
trabalho docente em contato com “novas 

propostas de ensino”, num contexto de “limi-
tação de recursos” por parte dos sistemas de 
ensino, gerando condições suficientes para 
resistências diante das mudanças parciais 
ou desafios nos quais a atividade criadora se 
manifesta.

Quando a criatividade é ativada, surgem 
vários momentos em que a transformação de 
saberes (práticos, didáticos, tecnológicos, de 
gestão, teóricos etc.) se faz necessária e os 
dilemas colocados pelo novo contexto pedem 
deliberações, individuais e/ou coletivas, con-
forme propõe outro autor:  

A procura de um conhecimento 
profissional, que não é mera apli-
cação prática de uma qualquer 
teoria, mas que exige um esforço 
próprio de elaboração e reelabo-
ração, está no âmago do trabalho 
docente. 
Nos últimos vinte anos, vulgari-
zou-se o conceito de transposição 
didáctica, sugerido por Yves Che-
vallard, para explicar a acção do 
professor. Posteriormente, Phili-
ppe Perrenoud avançou o conceito 
de transposição pragmática para 
sublinhar a importância da mo-
bilização prática dos saberes em 
situações inesperadas e imprevi-
síveis. Pessoalmente, prefiro falar 
em transformação deliberativa, na 
medida em que o trabalho docente 
não se traduz numa mera “trans-
posição”: por um lado, supõe uma 
transformação dos saberes; por 
outro lado, obriga a uma delibe-
ração, isto é, a uma resposta a di-
lemas pessoais, sociais e culturais. 
Estes dois princípios, transforma-
ção e deliberação, são fundamen-
tais para compreender o núcleo 
fundamental do conhecimento do-
cente. (NÓVOA, 2012, p. 4).

Uma experiência criativa desencadeada 
neste processo e que é fruto de deliberações 
no interior da escola, gerando transforma-
ções diante dos dilemas oriundos da chegada 
dos computadores portáteis na escola, um 
para cada aluno é o projeto Aluno Monitor, 
objeto de análise deste trabalho. Refere-se à 
experiência de formação de alunos do ensino 
fundamental para atuarem como monitores 
na própria escola em que estudam, junto 
com professores que participam do Projeto 
Um Computador Por Aluno (UCA). Nosso 
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objetivo é discutir duas experiências desse 
tipo que estão se tornando inspiradoras de 
outras escolas que enfrentam os mesmos 
problemas. 

Desenvolvimento e Resultados
Nas escolas de Rondônia que fazem 

parte do Projeto UCA, Fase II, existem pro-
fessores com pouca ou nenhuma experiência 
em uso de computadores e Internet. Isso por 
si só, já é um desafio para estes professores, 
quanto mais, usar estas ferramentas com fins 
educativos em sala de aula, tendo que orien-
tar cerca de trinta alunos ao mesmo tempo, 
cada um com seu próprio computador. Esta 
situação ainda se agrava quando o/a profes-
sor/a que está acostumado/a a alfabetizar 
com lápis e papel se vê diante da tarefa tão 
desafiadora de letramento na língua materna 
e na matemática, acrescida do letramento 
científico/tecnológico, também necessário 
em nossa época (CHASSOT, 2003). Muitos 
dilemas surgem neste contexto.

Com o objetivo de apoiar estes docentes 
na gestão de aulas com os computadores em 
sala, especialmente os/as professores/as 
alfabetizadores/as (Figuras 1 e 2), os alunos 
que se destacaram no decorrer do primeiro 
ano do Projeto UCA em duas escolas de 
Rondônia foram selecionados para atuarem 
como monitores nestas aulas em algumas es-
colas implantaram um projeto de formação 
destes alunos. 

      

Figuras 1 e 2. Alfabetizadoras da E.M.E.F. Irineu Dresch e o 
desafio do letramento científico-tecnológico.

A atribuição do aluno monitor é auxiliar 
de forma criativa e participativa a inclusão 
digital de professores, colegas e demais 
membros da escola e no uso dos recursos 
tecnológicos, agindo como agente facilitador 
e orientador, contribuindo para o bom de-
senvolvimento e sucesso do UCA na escola. 
Os Coordenadores UCA na Escola desen-
volvem várias atividades de formação como 
contato e diálogos com os pais; treinamento 
dos alunos selecionados; orientação destes 
dentro de sala com o professor; avaliação 
permanente do desempenho etc. 

O caso da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Prof. Irineu Antônio Dresch

A Escola Municipal de Ensino Fun-
damental Prof. Irineu Antônio Dresch 
(E.M.E.F. Irineu Dresch) aderiu ao Projeto 
Um Computador Por Aluno (UCA) – Fase 
II e, em 09/11/2010 recebeu 471 laptops 
educacionais para uso dos professores com 
os alunos em sala de aula e também para rea-
lizarem tarefas de casa, incluindo a família 
no uso da tecnologia.

A escola está localizada na zona rural 
do município de Ji-Paraná / RO, Linha 
128, Projeto Riachuelo. Em 2012, a escola 
atende 257 alunos do 1ª ao 9ª ano do Ensino 
Fundamental, na maioria, filhos de peque-
nos agricultores, pecuaristas, vaqueiros ou 
empregados rurais responsáveis por cuidar 
das propriedades do entorno escolar. A 
escola possui na sua lotação 16 (dezesseis) 
professores, sendo que destes, 09 (nove) 
não utilizavam o computador nem tinham 
acesso a Internet antes da chegada dos com-
putadores do Projeto UCA. Os outros (sete) 
usavam o computador para fins pessoais ou 
para pesquisar conteúdos e apenas 01 (um) 
fazia uso com os alunos dos computadores 
do Laboratório de informática Educacional 
(LIE) da escola, com fins pedagógicos.

Esta pode ser uma das causas do pro-
blema apontado por Valente (2000) quanto 
às mudanças provocadas pela introdução da 
tecnologia na educação, a qual é lenta e quase 
imperceptível, enquanto em outros segmen-
tos, como no sistema produtivo, a mudança 
é rápida, visível, afetando drasticamente 
o nosso comportamento, principalmente 
o modo de trabalhar e, por conseguinte, o 
modo de pensar e atuar. Mas, é valido salien-
tar que, mesmo lentamente, essas mudanças 
estão chegando com projetos cada vez mais 
elaborados e com ações amparadas pedago-
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gicamente.
As atividades em sala de aula com os 

computadores portáteis do Projeto UCA 
estão sendo desenvolvidas nesta escola da 
zona rural desde que se iniciou o curso de 
capacitação para os/as docentes, através do 
Curso Formação Brasil e do Curso ProInfo 
Integrado (40h e 100h), o qual também vem 
sendo realizado pelos professores. 

A apropriação tecnológica do Laptop 
Educacional UCA por parte dos docentes 
vem acontecendo lentamente, pois surgiram 
grandes dificuldades, tais como problemas 
técnicos com o manuseio do computador, 
integração das atividades com o conteúdo 
curricular e, principalmente, o uso indivi-
dualizado do computador portátil por grande 
número de alunos por turmas. 

Entretanto, a escola entende que não 
pode se furtar a esta aprendizagem, pois as 
inovações tecnológicas que despontam no 
mundo globalizado estão implicando em 
grandes ajustes na vida social contemporânea 
e levando à reflexão sobre sua contribuição 
para a formação cidadã. O mundo moderno 
está interligado numa grande rede, seja ela 
comercial, financeira, sistema de comunica-
ção etc. Para acompanhar essa evolução, as 
nações vêm investindo em meios tecnoló-
gicos para o desenvolvimento educacional, 
social e cultural.

Entende ainda que a intensa modifi-
cação da nossa sociedade começou com o 
advento da Informática, que veio colocar 
modernos meios tecnológicos na vida dos 
cidadãos. A cada dia surgem aparelhos mais 
modernos: o que hoje é novidade no mercado 
em pouco tempo já se torna obsoleto e com 
funcionalidades ultrapassadas. Do ponto de 
vista de Moram (1995), são as formas como 
essas tecnologias são utilizadas o que gera as 
mudanças.

Lemos, com frequência, que as 
tecnologias de comunicação estão 
provocando profundas mudanças 
em todas as dimensões da nossa 
vida. Elas vêm colaborando, sem 
dúvida, para modificar o mundo. 
A máquina a vapor, a eletricida-
de, o telefone, o carro, o avião, a 
televisão, o computador, as redes 
eletrônicas contribuíram para a 
extraordinária expansão do capi-
talismo, para o fortalecimento do 
modelo urbano, para a diminuição 
das distâncias. Mas, na essência, 

não são as tecnologias que mudam 
a sociedade, mas a sua utilização 
dentro do modo de produção capi-
talista, que busca o lucro, a expan-
são, a internacionalização de tudo 
o que tem valor econômico. (MO-
RAM, 1995, p. 24).

Percebe, também, que a introdução das 
tecnologias digitais na Educação tem provo-
cado uma verdadeira revolução na concepção 
de ensino e de aprendizagem. A diversidade 
de programas educacionais e as diferentes 
modalidades de uso do computador mostram 
que esta tecnologia é indispensável para o 
sucesso da escola, desde que trabalhado com 
estratégias de forma a abordar de diferentes 
ângulos os conteúdos curriculares, aproxi-
mando as práticas pedagógicas do mundo 
tecnológico. 

Entende-se dessa forma que a escola é o 
espaço de construção de conhecimento e de 
maior oportunidade para o desenvolvimento 
do aluno em sua potencialidade. Para isso, as 
Novas Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (NTDICs) tendo a escola como 
mediadora, vêm promover e democratizar 
o acesso a todos às informações do mundo 
globalizado. Por tudo isso, a E.M.E.F. Prof. 
Irineu Dresch foi uma das pioneiras na 
implantação do projeto Aluno Monitor, em 
Rondônia, inspirada na forma como a mo-
nitoria acontece nas universidades e apoiada 
nos princípios da Pedagogia da autonomia 
(FREIRE, 1996).

Nesta escola a formação dos alunos 
monitores teve inicio em 2011, sendo que 
uma das primeiras ações do projeto foi per-
ceber entre os professores a necessidade e 
aceitação de ter alunos auxiliares para o uso 
do Laptop UCA em sala de aula, em seguida, 
fez-se a divulgação entre os alunos e comuni-
dade escolar sobre o inicio do projeto.

Em reunião com os professores e equipe 
gestora foram estabelecidos alguns critérios 
necessários para o aluno exercer a função de 
monitoria, na qual ficou deliberado que: o 
aluno deveria ser matriculado na escola, ter 
autorização dos pais através de documento, 
ser da vontade do aluno, estar disposto a 
exercer trabalho voluntário, poder participar 
dos cursos de formação no horário oposto e 
por fim, ter bom desempenho escolar e de-
monstrar interesse em aprender. 

A lista com o nome dos alunos selecio-
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nados e devidamente autorizados pelos pais 
foi afixada no mural da escola, chegando ao 
conhecimento de toda comunidade escolar. 
A escola possui 11 turmas e de cada turma 
foram selecionados de 3 a 5 alunos, num to-
tal de 38 candidatos a monitor. Os encontros 
de formação acontecem quinzenalmente no 
horário oposto ao de aula.

 Inicialmente, o objetivo do Projeto 
Aluno Monitor era unicamente capacitar 
alunos para auxiliar os professores e demais 
alunos da turma nas atividades com o uso 
das ferramentas do Laptop, navegação na 
Internet, resolver pequenos problemas téc-
nicos e cuidar dos equipamentos.

 Logo, sentiu-se a necessidade de 
ampliar esses objetivos abordando ética 
e atitudes, já que os alunos estariam em 
contato direto com o ato de ensinar. Assim, 
foram estabelecidos outros objetivos para 
desenvolver postura e atitudes de educador, 
estimulando no aluno ações tais como: assi-
duidade, trabalho coletivo, responsabilidade, 
liderança, companheirismo e organização, 
diálogo e respeito com os colegas, mesmo 
quanto não estiver exercendo o monitora-
mento e, por fim, perceber a importância do 
seu papel para o bom andamento do Projeto 
UCA. 

Como estratégias para abordar as rela-
ções interpessoais, foram usados pequenos 
vídeos contendo lições de amor e respeito ao 
próximo, dinâmicas, melodias, brincadeiras 
com cunho pedagógico e reflexões do grupo 
relacionando a mensagem com o papel do 
monitor, o que sempre partia dos próprios 
alunos-monitores.

Após a reflexão, abre-se um espaço para 
alunos e coordenadora conversarem sobre o 
que aconteceu de inesperado no decorrer da 
semana. Os alunos têm um bloquinho para 
anotarem “tudo de bom” e “o que ficou a de-
sejar” com o monitoramento na sala. Então, 
a Coordenadora do UCA na Escola orienta 
estudos das ferramentas do Laptop, passo 
a passo (Figuras 3 e 4). Em cada encontro é 
trabalhado uma ferramenta do computador 
portátil e, quando necessário, acontece aula 
de revisão.

     

   
Figuras 3 e 4. Encontros de formação do aluno monitor na 

E.M.E.F. Irineu Dresch / Ji-Paraná - RO.

O caso da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Paulo Freire 

A Escola Estadual de Ensino Funda-
mental Paulo Freire (E.E.E.F. Paulo Freire), 
localiza-se na periferia da zona urbana de Vi-
lhena / RO e faz parte do pequeno número de 
escolas contempladas no Estado de Rondô-
nia (até o momento) pelo Projeto UCA – Fase 
II, ou seja, faz parte do pioneirismo no que 
diz respeito a esse tipo de tecnologia aplicada 
à sala de aula. E por ser pioneira não conta 
ainda com modelos prontos a serem segui-
dos, o que vale dizer:  “tudo é novo!” Toda 
ação, erros e/ou acertos serão questionáveis.

O Laptop educacional (caderno digital) 
veio com o fim específico de aumentar à 
qualidade do atendimento à clientela, ou 
seja, ser mais uma das inúmeras ferramentas 
de aprendizagem ao alcance do professor, 
usada para dinamizar suas aulas, motivando 
o aluno a aprender de forma segura, criativa 
e prazerosa.

Contudo, a escola não dispõe de téc-
nicos no seu quadro de funcionários para 
auxiliar o/a professor/a em sala no aten-
dimento dos mais de 25 alunos inseridos, 
uma vez que os softwares e os programas 
educacionais existentes no Laptop ainda são 
pouco conhecidos pelos professores e alunos, 
principalmente os matriculados no 1º ao 3º 
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ano. A necessidade de maior número de pes-
soas capacitadas e com disponibilidade para 
contribuir na execução e desenvolvimento 
das atividades com o computador portátil em 
sala e o conhecimento de que outras escolas 
estão resolvendo este problema com projetos 
de monitoria, incluindo os próprios alunos 
de turmas mais avançadas, levou a escola a 
implantar projeto semelhante.

 A E.E.E.F. Paulo Freire tem como 
público alvo alunos de 1º ao 5º ano do en-
sino fundamental e em 2011, contava com 
285 alunos matriculados em 12 turmas. Em 
muitas destas turmas, foi se percebendo o 
interesse de vários alunos em colaborar e a 
equipe pedagógica elaborou um projeto com 
o objetivo de capacitar alunos dos 4º e 5º 
anos para interagirem com novas tecnolo-
gias, propiciando a aquisição e ampliação de 
conhecimentos. A partir de breves momentos 
de formação estes alunos vêm sendo capaci-
tados para prestar auxílio aos professores e 
colegas no uso e manuseio do computador 
portátil UCA. Os objetivos específicos 
estabelecidos para este projeto foram:

• Refletir sobre os efeitos da introdu-
ção do laptop no ambiente escolar e 
as possibilidades de aprendizagem 
daí decorrentes;

• Explorar e conhecimento dos 
softwares disponíveis para uso no 
Laptop;

• Fortalecer a auto-estima do aluno, 
proporcionando a formação de um 
cidadão participativo e envolvido 
com as mudanças socioculturais e 
tecnológicas da sociedade;

• Oportunizar a interação com profes-
sores e demais alunos da escola;

• Integrar alunos e professores às 
novas tecnologias;

• Possibilitar o aparecimento de líde-
res que estarão a serviço do outro. 

O papel do Aluno-Monitor nesta 
escola corresponde a de um auxiliar 
criativo e participativo, ajudando profes-
sores, colegas e demais membros da escola 
a integrar-se à cultura de uso de recursos 
tecnológicos que vem se criando na insti-
tuição (Figuras 5 e 6), agindo como agente 
facilitador e orientador, contribuindo para o 
bom desenvolvimento e sucesso do Projeto 
UCA na escola.

Nesta escola, é comum alunos moni-
tores e professores participarem juntos de 

momentos da formação, num aprendizado 
coletivo, com forte diluição da concepção 
de que “é o professor que sabe e ensina” e 
a concepção de “comunidade de aprendiza-
gem” (BRUNER, 2001; POZO, 2002), em 
que todos têm alguma coisa para ensinar e 
também para aprender, vem se tornando 
uma realidade com o uso dos computadores 
UCA

         

 Figura 5. Encontro de formação do professor e do aluno 

monitor na E.E.E.F. Paulo Freire.

Figura 6. Alunos em atividade de monitoria na E.E.E.F. 
Paulo Freire / Vilhena – RO.

A seleção dos alunos é feita na escola, 
obedecendo aos seguintes critérios:

• Ser aluno da escola e estar cursando 
o 4º ou o 5º ano;

• Ter autorização dos pais para atua-
rem como aluno-monitor, fora do 
seu horário de aula;

• Ter disponibilidade de horário;
• Possuir conhecimento na área de 

informática;
• Ter bom desempenho escolar 

(aprendizagem/comportamento);
• Possuir características como: inicia-

tiva, responsabilidade, dinamismo, 
liderança, tolerância, assiduidade, 
pontualidade;

• Gostar de tecnologia e identificar-se 
com os recursos da informática.
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Também são fornecidas Informações 
Complementares:

• Não haverá nenhum tipo de remu-
neração para o aluno-monitor;

• O horário de monitoria será vincu-
lado ao desenvolvimento das aulas 
com uso do Laptop, previamente 
agendadas;

• Bimestralmente, se necessário for 
(caso os alunos selecionados não 
preencham os pré-requisitos exigi-
dos) será realizada uma rotatividade 
entre os demais alunos das series 
acima citadas. 

Os alunos com participação ativa nas 
atividades relacionadas a este projeto e fre-
quência mínima de 75% receberão certificado 
do curso.

      A avaliação é feita pela Coordenadora 
do UCA na Escola, juntamente com a equipe 
gestora, professores e alunos da escola, 
através da observação direta do desempenho 
dos alunos na prática, bem como, através 
de depoimentos orais e escritos feitos pelos 
mesmos.

As principais atribuições do Aluno-Mo-
nitor são:

• Reservar um horário diário para 
estudos dos conteúdos escolares, 
como também dos softwares dispo-
níveis no Laptop;

• Auxiliar professores e alunos no 
que diz respeito ao manuseio destes 
softwares e equipamentos;

• Estar disponível para eventuais 
formações/instruções.

Narrativas de alunos-monitores do 
Projeto UCA / RO

A Coordenadora do Projeto Uca na 
E.M.E.F. Irineu Dresch propôs uma ativida-
de a fim de colher a opinião dos alunos-mo-
nitores desta escola e de seus pais, para ser 
feita no computador portátil UCA, usando os 
softwares instalados no mesmo:

“Atividade Sugerida: Kword- Digitar 
um texto dizendo: O que representa para 
você ser aluno monitor? Quais são o ponto 
negativo e o positivo do seu papel como 
monitor? O que seus pais acham dessa sua 
função de monitoria? Em sua opinião ser 
monitor está tendo alguma contribuição 
na sua vida pessoal (como ser humano)? E 
para o futuro? E como estudante, o que ser 

monitor está contribuindo?
Formatação: Título centralizado 

tamanho 14, negrito. Corpo do texto justifi-
cado tamanho 12, fonte Standard Symbols 
L. Ilustração: Criar uma ilustração no Ko-
lour paint, representado o seu papel como 
monitor; Salvar desenho como imagem. 
Colar a ilustração no kword. Salvar na pas-
ta teste: <https://mail.google.com/mail/
ca/u/0/?ui=2&ik=dc2991720b&view=att&-
th=13a1e24446fced08&attid=0.1&disp=sa-
fe&zw>”.

  
Transcrevemos a seguir, alguns dos 

depoimentos dos/as alunos/as que vêm 
participando do Projeto Aluno Monitor nes-
ta escola, na forma como eles entregaram a 
tarefa e sem as correções de revisão do texto 
junto com a coordenadora.

“Ser ALUNO MONITOR é muito legal, 
mais é uma responsabilidade muito grande, 
nós temos que aprender e ajudar os alunos, 
também temos que observar e valorizar 
as pequenas coisas do que aprendemos. 
Existem muitos alunos que nos criticam e 
dizem que não servimos para nada, a não 
ser atrapalhar, mais por outro lado quando 
precisam de ajuda nos chama para ajudá
-los. Minha mãe acha ótimo eu ser aluno 
monitor, pois ela pensa que já tenho res-
ponsabilidade desde pequena e quando eu 
crescer já tenho aprendido muito sobre ter 
responsabilidade, eu também penso isso: ter 
responsabilidade desde pequena para quan-
do eu for procurar emprego ache um ótimo 
para trabalhar e também ser aluno monitor 
está contribuindo para meu aprendizado, 
pois tenho aprendido muito mais do que já 
sabia...”. Tainara da Silva Wink - 8º ano.

“Ser aluno monitor não é somente fa-
zer um curso e depois aplicá-lo aos alunos, 
ser aluno monitor também é ser um ótimo 
aluno, um aluno que se dá bem com todos os 
alunos, mesmo que as vezes algumas coisas 
te irritem, como quando você explica umas 
mil vezes para um aluno e ele não entende, 
caso isso aconteça explique duas mil vezes, 
até ele entender mas, nunca, nunca mesmo, 
perca a cabeça porisso. Meus pais acham 
ótimo essa ideia da escola de formar alunos 
monitores, pois isso será muito bom pra 
escola e também não só para o meu, mais 
para o futuro de todos os alunos que são mo-
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nitores. Os pontos positivos de ser monitor 
é que a gente aprende e depois repassa em 
sala como aluno monitor. O aluno monitor 
que, pelo contrário, não é ignorado... todos 
uma hora ou outra nos chama o que nos 
deixa feliz, pois é sinal de que nossa atuação 
está sendo ótima. Os pontos negativos, que 
não são tão negativos, é que nós devemos 
sempre estar com a nossa tarefa adiantada 
para que possamos auxiliar os outros alu-
nos. Bem ser aluno monitor é isso.”. Valéria 
Pereira Retameiro - 8º ano.

 
“Ser aluno monitor representa ser 

responsável naquilo que faço. O ponto ne-
gativo do meu cargo é quando eu erro, dá 
vontade de chorar e o ponto positivo é que 
quando acerto, fico muito feliz. Os meus pais 
se orgulham do meu cargo de monitor e 
gostaram muito. E também ser monitor me 
ensinou a ser humilde e responsável tanto 
na vida pessoal ou no meu cargo de moni-
tora. E como estudante está contribuindo 
de ser responsável, de tirar boas notas nas 
provas.”. Rafaela Adami da Silva - 7º ano.

 
“Ser Monitor é assim!!! Ser monitor 

é assim, estar sempre ali, ali pra ajudar, 
ensinar e aprender a aprender, e estar ali 
também pra fazer papel de aluno, fazer a 
nossa parte que é ter dedicação, atenção 
com o que nós mesmo fazemos, por que é 
ensinando que nós aprendemos. Sem es-
quecer que as vezes nos falta alguma coisa 
para ser um perfeito monitor, a bendita 
(PACIÊNCIA), mas enfim não é só ela, em 
primeiro lugar, eu, você, aliás, todos, temos 
que ter (EDUCAÇÃO), por que, sem ela você 
não consegue nada. Mas, por outro lado, 
sempre tem as nossas qualidades de ser 
um monitor, por que pra ser monitor não é  
fácil não, você tem que ser e dar exemplo, 
não é só vestir a camiseta e dizer ‘eu sou 
um monitor’ !! você tem que fazer pra crer, 
você tem que agir e fazer a diferença. Ser 
monitor pra mim é uma coisa e para os 
meus pais é outra, para eles ser monitor é 
mais um compromisso, uma oportunidade 
pra ingressar... continuar estudando. Isto 
está me ajudando e vai me ajudar muito no 
futuro, por que assim eu estou aprendendo 
a lidar e conhecer pessoas novas a cada dia, 
e a ter as qualidades de um bom monitor, 
qualidades que não é qualquer um que tem! 
Só aqueles que se dedicam, se esforçam pra 

ter um bom resultado !!! Mas no meu caso, 
eu tenho muito chão pela frente, por que pra 
aprender não existe nada que me impeça!!!”. 
Milena de Souza - 9º ano.

        

    
Figuras 7 e 8: Alunos monitores da E.M.E.F. Irineu Dresch 

de Ji-Paraná / RO.

“Para mim, ser um monitor é muito 
bom, ter essa grande oportunidade que é 
uma grande responsabilidade. Mas, todos 
nós devemos saber que todos devem ter essa 
oportunidade. Um ponto negativo é nunca 
tratarmos os nossos colegas com arrogân-
cia, mas sim com vontade e alegria. Um 
ponto positivo é sempre ajudarmos aos nos-
sos colegas quando eles precisarem. Meus 
pai s acham que ser monitor é muito bom, 
serve para aprendizagem para o futuro, e 
também acha que é bom nós ver ajudando 
os nossos colegas que tem um pouco mais de 
dificuldades para usar os laptop. Como meu 
pai disse eu acho que ser monitor está con-
tribuindo na minha vida, para o futuro. E 
como estudante ser monitor estamos tendo 
a oportunidade de aprendermos melhor as 
coisas e então poderemos ajudar os nossos 
professores, e também os nossos colegas.”. 
Juliane da Silva Santana - 5º ano.

Podemos ver na fala destes alunos o 
discurso dos pais e professores (“responsa-
bilidade”, “compromisso”, “colaboração”, 
“preparação para o futuro”) sendo colocado 
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em prática, mesmo com alguma dificuldade, 
devido ao relacionamento entre os pares 
(criança-criança / adolescente-adolescente) 
ser conflituoso, competitivo e devido as 
relações de poder e autocontrole emocional 
se encontrarem em processo de construção, 
especialmente na fase na transição da in-
fância para adolescência e desta para a fase 
adulta. Todos falam de responsabilidade, 
compromisso e importância para o futuro, 
tão evidente nos objetivos dos projetos e nos 
relatos sobre o que os pais acham do filho ser 
aluno monitor. Entretanto, a fala de Milena 
evidencia bem a dificuldade que isto repre-
senta para ela: 

“Sem esquecer que as [sic] vezes 
nos falta alguma coisa para ser 
um perfeito monitor, a bendita 
(PACIÊNCIA), mas enfim não é só 
ela, em primeiro lugar, eu, você, 
aliás, todos, temos que ter (EDU-
CAÇÃO), por que, sem ela você não 
consegue nada.”. 

Outros também falam das dificuldades 
de autocontrole emocional no estabeleci-
mento de relações interpessoais com seus 
pares. Rafaela assim se expressou: “Ser 
aluno monitor representa ser responsável 
naquilo que faço. O ponto negativo do meu 
cargo é quando eu erro, dá vontade de cho-
rar e o ponto positivo é que quando acerto, 
fico muito feliz” [grifo nosso]. 

Sobre este tema Milena também dife-
rencia o discurso escolar e paterno do seu 
próprio discurso, no qual as relações sociais e 
a emoção aparecem como elementos impor-
tantes no processo de ensino-aprendizagem, 
bem como a dificuldade dos adolescentes vi-
sualizarem cenários futuros, como o ingresso 
no ensino superior, uma das expectativas dos 
pais e professores. A atenção dos pais está 
no futuro enquanto a da aluna está mais no 
presente:

Ser aluno monitor não é somen-
te fazer um curso e depois aplicá
-lo aos alunos, ser aluno monitor 
também é ser um ótimo aluno, um 
aluno que se dá bem com todos os 
alunos, mesmo que as vezes [sic] 
algumas coisas te irritem, como 
quando você explica umas mil ve-
zes para um aluno e ele não enten-
de [...] pra ser monitor não é  fácil 
não, você tem que ser e dar exem-
plo, não é só vestir a camiseta e di-
zer ‘eu sou um monitor’!! você tem 

que fazer pra crer, você tem que 
agir e fazer a diferença. Ser mo-
nitor pra mim é uma coisa e para 
os meus pais é outra, para eles ser 
monitor é mais um compromisso, 
uma oportunidade pra ingressar... 
continuar estudando. Isto está me 
ajudando e vai me ajudar muito 
no futuro, por que assim eu estou 
aprendendo a lidar e conhecer 
pessoas novas a cada dia, e a ter 
as qualidades de um bom monitor, 
qualidades que não é qualquer um 
que tem! Só aqueles que se dedi-
cam, se esforçam pra ter um bom 
resultado !!! Mas no meu caso, eu 
tenho muito chão pela frente, por 
que pra aprender não existe nada 
que me impeça!!! [grifo nosso]. 
(Milena de Souza - 9º ano).

Ela também destaca outro elemento que 
tem sido negligenciado em muitas teorias de 
aprendizagem: o papel do esforço pessoal, 
das metas estabelecidas, das horas de dedi-
cação aos estudos que a escolarização exige 
em nossa sociedade, que possui uma cultura 
da educação cada vez mais escolarizada. 
(BRUNER, 2001; POZO, 2002). Nesta cultu-
ra, o ensino superior representa mais do que 
uma profissionalização, representa também 
experiência cultural diferenciada da dos pais 
com expectativa de ascensão social.

Considerações finais
Entendemos que os dois projetos 

representam bem os conceitos de atividade 
criadora e transformação deliberativa diante 
dos dilemas da prática docente, quando uma 
situação de inovação pedagógica está em 
curso. Enquanto alguns professores reagem 
com resistências ao processo de mudança 
(e possuem razões históricas de sobra para 
isso, conforme demonstra ampla literatura 
crítica), outros encaram a situação como 
desafio e oportunidade de desenvolvimento 
e aperfeiçoamento.

A chegada dos computadores UCA nas 
escolas vem demonstrando isso e diante de 
resistências por parte de alguns/mas profes-
sores/as, a equipe gestora se mobiliza nestas 
duas escolas para aproveitar o entusiasmo, 
a energia e maior facilidade dos alunos para 
lidar com as novas tecnologias, capacitan-
do-os para auxiliar tanto professores como 
colegas com maior dificuldade. 
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Além das competências e habilidades 
novas que precisam ser desenvolvidas no uso 
destas tecnologias, os alunos também desen-
volvem relações interpessoais, autocontrole, 
vontade firme e começam a perceber metas 
futuras que seus pais e professores alimen-
tam para eles, o que é fundamental para per-
sistirem diante das dificuldades diárias no 
processo de escolarização das classes menos 
favorecidas sócio-economicamente em nosso 
país. 
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Introdução
Este trabalho analisa uma narrativa 

produzida no decorrer do Mestrado de 
Psicologia da Universidade Federal de Ron-
dônia (UNIR), como parte dos requisitos 
de avaliação da Disciplina “Contribuições 
da Psicologia Cultural para os processos de 
ensino e aprendizagem”. Esta disciplina tem 
como pressuposto teórico-metodológico o 
estudo de autobiografias conforme proposta 
de Bruner (1997, 2001), complementada por 
outros autores que abordam a implicação da 
cultura na vida do homem e na (re)constru-
ção da identidade. 

A técnica consiste no registro e análise 
de autobiografias desenvolvida para o estudo 
de um tema clássico da Psicologia (o self, ou 
ego) e que o autor chama de “noção de si-
mesmo”. A técnica vem sendo explorada na 
referida disciplina do Mestrado de Psicologia 
da UNIR enquanto possibilidades de aplica-
ção na educação (BRUNER, 2001; MARTI-
NES, 2009), mas, Rey (2001) propõe seu uso 
na clínica psicológica enquanto modalidade 
terapêutica, tendo como embasamento os 
princípios da Psicologia Sócio-Histórica. 

Tem se mostrado promissora como me-
canismo de autoconhecimento para alunos, 
professores em formação inicial e continua-
da, bem como conhecimento dos alunos por 
parte dos professores. O texto autobiográfico 
também poderá se configurar como uma 
autoanálise, levando o autor-narrador a 
reorganizar emoções e imagens mentais pela 
ressignificação dos acontecimentos vividos. 

A autobiografia aqui analisada revelou 
a evolução da história de vida escolar de 
uma discente do Mestrado em Psicologia 
da Universidade Federal de Rondônia, sob 
a orientação da professora da disciplina em 
que se discute este referencial teórico-meto-
dológico. 

Pensamento narrativo e autobio-
grafias

A Psicologia Cultural proposta por Bru-

ner postula que os seres humanos possuem 
a capacidade de construção do pensamento 
em dois modos diferentes, irredutíveis um ao 
outro, mas que atuam de forma complemen-
tar. Um deles é o pensamento paradigmático 
(ou lógico-científico), muito bem estudado 
por Piaget e o outro é o pensamento narra-
tivo, que se revela na forma de histórias ou 
narrativas, as quais são construções mentais, 
repletas de atos de significação, mas que 
ainda é muito pouco estudado e compreen-
dido na âmbito da psicologia (BRUNER, 
1997a; 1997b; 2001). Dizer que as narrativas 
são construções mentais repletas de atos de 
significação implica dizer que as histórias de 
vidas são passíveis de constantes interpre-
tações e reinterpretações do mundo e de si 
mesmo (BRUNER, 1987/2004). 

O pensamento narrativo tem um papel 
fundamental na construção, conhecimento e 
reorganização da identidade ou da personali-
dade, por sua alta capacidade de organização 
da experiência vivida. Através da narrativa 
nós organizamos o fluxo dos acontecimentos, 
segmentamos os eventos dentro do mundo e 
construímos um mundo através da esquema-
tização, amplamente estudada por Bartlett, 
sob a regulação dos afetos. Bruner (2001) nos 
informa que “a forma típica de esquematiza-
ção da experiência (e a memória que temos 
dela) é a narrativa, e Jean Mandler nos fez o 
serviço de reunir evidências mostrando que o 
que não se torna estruturado narrativamente 
sofre perdas na memória.” (p. 54-5).

O processo de esquematização elucida-
do por Bartlett se inicia quando buscamos 
na memória algo semelhante ao que estamos 
vivenciando num determinado momento 
(seja contato com objetos ou pessoas, con-
ceitos, cenários, eventos), e a modificamos 
continuamente para que se adapte às repre-
sentações canônicas que temos do mundo 
social. Se nossas memórias não puderem ser 
alteradas, a experiência vai ser esquecida ou 
reforçada em sua excepcionalidade, gerando 
um novo esquema. 
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Entretanto, o processo de esquemati-
zação da memória tem sido destacado na 
psicologia como um processo mental indi-
vidual e tem sido pouco destacado o quanto 
esse processo é “[...] social, projetado para 
a partilha da memória por uma cultura, em 
vez de simplesmente assegurar a memória 
individual.” (BRUNER, 2001, p. 55). Estes 
esquemas, por sua vez, estão sob o controle 
de uma “atitude” afetiva, ou seja, quando 
tentamos nos lembrar de algo, o que vem a 
tona é uma “atitude” carregada de carga emo-
cional (algo desagradável, um embaraço ou 
constrangimento, algo excitante e assim por 
diante). É como se o afeto fosse “a impressão 
digital geral do esquema a ser reconstruído.” 
(p. 56).

Quando o ato de recordar acessa uma 
atitude carregada de afeto, logo nos mobi-
lizamos para justificar tal atitude e assim, 
é possível afirmar que a recordação possui 
uma dimensão interpessoal ou cultural, 
cumprindo uma função dialógica. “O in-
terlocutor daquele que lembra (quer esteja 
presente ou assuma a forma abstrata de um 
grupo de referência) exerce uma pressão 
sutil, porém estável.” (BRUNER, 2001, p. 
56). Ao recordar, tentamos justificar para 
nossos interlocutores a atitude carregada de 
afeto, mas também tentamos nos convencer 
através de nossas reconstruções da memória. 

Essa regulação dos afetos possui um 
importante papel de coesão cultural e toda 
cultura fornece diversos gêneros narrativos 
(contos de fada, tragédias, comédias, mitos, 
lendas) e um estoque de narrativas de vida 
canônica (heróis, malandros, vilões), bem 
como de componentes formais recombiná-
veis fornecidos pela linguagem. Dessa forma, 
as histórias de vida devem se encaixar, por 
assim dizer, dentro de uma comunidade 
de histórias de vida, na qual contadores e 
ouvintes compartilham regras de contar a 
vida, dialogicamente, gerando entendimento 
mútuo. (BRUNER, 1987/2004). 

Assim, a autobiografia pode ser definida 
como um conjunto de procedimentos para 
construir a vida, ainda que esteja atravessada 
por inúmeros problemas devidos à sua for-
ma reflexiva ante as experiências do tempo 
vivido. Isto porque os eventos narrados são 
escolhidos a partir de um lugar implícito 
para o narrador, que ora se manifesta como 
protagonista ora como aquele que sofre a 
ação, sendo que a recuperação de imagens 

pela memória, ao reproduzir cenas anterio-
res, poderá levar a racionalização para tentar 
evitar a carga emocional que a lembrança do 
vivido faz aflorar. 

O método de análise utilizado
Para Bruner (1987/2004), a análise de 

autobiografias deve identificar a moral da 
história ou sua fábula, o discurso utilizado 
pelo narrador e o gênero fornecido pela 
cultura ou sua estrutura profunda. Para isto, 
recorre aos estudiosos de narrativas e às téc-
nicas de análise do discurso para se aproxi-
mar dos significados que a cultura fornece e 
dos sentidos que os acontecimentos têm para 
o narrador, expressos na autobiografia. A fim 
de analisar cientificamente as narrativas, 
Barthes (2009) desenvolveu as propostas 
do russo Propp, postulando que a unidade 
de análise da narrativa é a função, diferen-
ciando-se da linguística em que a unidade de 
análise é a frase. 

Assim, cada parte da narrativa (menor, 
igual ou superior à frase) exerce uma função 
no texto e classificou-as em dois grandes 
grupos: funções distribucionais e funções 
integrativas. As primeiras correspondem 
aos núcleos narrativos que são responsáveis 
pela trama das ações do(s) personagem(ns) 
principal(is) ao longo da história e as catá-
lises que trazem uma sucessão metonímica 
de aproximação ou distensão horizontal e se-
quencial do relato, estabelecendo geralmente 
relações de causa e efeito, justificativas de 
ações, objeções manifestadas em conjunções 
adversativas etc. As segundas, que atuam 
verticalmente e só fazem sentido no nível 
de análise das ações, correspondem a infor-
mações e índices que caracterizam pessoas, 
ambientes, climas no discurso. 

Outro importante teórico a analisar os 
discursos narrativos foi Claude Bremond que 
também seguiu a lógica de Propp e afirma 
que 

Toda narrativa consiste num dis-
curso integrando uma sucessão 
de acontecimentos de interesse 
humano na unidade de uma mes-
ma ação. Onde não há sucessão 
não há narrativa, mas, por exem-
plo, descrição (se os objetos do 
discurso são associados por uma 
contiguidade espacial); dedução 
(se eles estão implicados), efusão 
lírica (se eles evocam por metá-
fora ou metonímia) etc. Onde não 
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há integração na unidade da ação, 
não há narrativa, mas somente 
cronologia, enunciação de uma su-
cessão de fatos não coordenados. 
Onde, enfim, não há implicação de 
interesse humano (onde os acon-
tecimentos relacionados não são 
produzidos nem por agentes, nem 
sofridos por pacientes antropo-
morfos) não pode haver narrativa, 
porque é somente por relação com 
um projeto humano que os aconte-
cimentos tomam significação e se 
organizam em uma série temporal 
estruturada. (BREMOND, 2009, p. 
118).

Nessa perspectiva, para esse autor, 
numa narrativa sempre há uma sequência 
formada por ações (uma abre, outra(s) 
realiza(m) e uma última fecha a sequência) 
promovendo a sucessão de acontecimentos 
do processo narrativo. As sequências simples 
se combinam de diferentes maneiras para 
construir a trama da história, combinan-
do-se em sequências complexas, ora por 
encadeamento sucessivo (um acontecimento 
preenche simultaneamente, duas funções 
distintas, na perspectiva de um mesmo 
papel); enclave (quando um processo, para 
atingir seu fim, deve incluir um outro, que 
lhe sirva de meio) e emparelhamento (um 
acontecimento preenche uma função a na 
perspectiva de um agente A e de função b, na 
perspectiva de um agente B);

Assim, segundo este autor, nos pro-
cessos narrativos surgem personagens que 
atuam, ora como agente, ora como paciente; 
uns como adversários outros como aliados. 
Dessa forma, no transcurso da história, com 
a fluidez de ir e vir dos acontecimentos, cada 
um desses agentes pode ir se transformando 
em herói ou vilão, a depender da frequência 
ou predominância de ações dentro do enredo. 
Se atuar como aliado, auxiliará no processo 
de melhoramento de um projeto humano, 
num pacto implícito ou explícito, consciente 
ou inconsciente na ação. 

Contudo, se assumir a posição de 
adversário poderá se tornar alguém que difi-
culta ou impede a realização da tarefa, sendo 
muitas vezes excluído pelo próprio agente 
narrativo que o percebe como um obstáculo 
a ser eliminado. A dinâmica desse processo 
pode se dar por: negociação ou agressão. 
No primeiro caso, há a troca de favores, 

voltando à posição de aliado; já a agressão é 
um dano, gerando uma relação entre credor-
devedor em que poderá ocorrer necessidade 
de cobranças que se dará por recompensa ou 
vingança. 

Enfim, este autor propõe um modelo 
teórico que permite uma análise dedutivo
-hipotética e que evidencia a estrutura pro-
funda das narrativas, nas quais as sequências 
poderão ser organizadas por um sistema 
de classificação dicotômica: processos de 
melhoramento ou de degradação, as quais 
se expressam através da colaboração, apoio, 
da recompensa ou do erro, da obrigação, do 
sacrifício, da agressão, do castigo; articula-
dos com o papel de um ou mais aliados ou 
adversários, em processos de negociação e 
retribuições em que ocorrem a recompensa 
ou vingança.

Dessa forma, para que o projeto de vida 
se desenvolva, analiticamente, Bremond 
(2009) utiliza várias combinações das 
sequências: encadeamento sucessivo – é 
quando a ação se dá na mesma perspectiva 
podendo resultar em reação; enclave - usa-
se um meio para atingir um fim, ou seja, há 
inclusão de outro fato que impulsiona a ação; 
emparelhamento - ocorre ligação entre duas 
sequências de fatos, fazendo a conversão de 
regras dos diferentes papéis. 

Esses pressupostos teórico-metodológi-
cos foram utilizados em uma prática realizada 
no Mestrado de Psicologia da UNIR (MAPSI) 
pela interação da professora de uma discipli-
na e uma mestranda, que decidiu se denomi-
nar “a Menina-do-rio”. A narrativa iniciou-se 
em sala de aula do MAPSI, em uma dinâmica 
de apresentação na disciplina “Contribuições 
da Psicologia Cultural para os processos de 
ensino e aprendizagem”, gravada em vídeo 
e, posteriormente, transcrita para efeito de 
análise. A pergunta deflagradora das entre-
vistas dos alunos foi: “Conte-nos um pouco 
de sua trajetória escolar e de como você 
chegou ao mestrado de Psicologia. Diga por 
que escolheu cursar esta disciplina e quais 
são suas expectativas a respeito dela.”.

Cada aluno se apresentou contando um 
pouco de sua vida, especialmente relacio-
nando com suas vivências escolares e depois, 
transcreveu o relato e o analisou à luz do 
referencial teórico-metodológico que foi sen-
do estudado ao longo da disciplina. Para a 
análise foram realizados encontros pessoais 
ou em pequenos grupos com a professora 
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que ajudava a identificar as funções de cada 
parte do texto. 

A análise será apresentada pelas cenas 
que marcaram a memória ao longo dos anos 
que passaram “naturalmente”, ou seja, de 
acordo com o projeto de vida tido como nor-
mal em uma dada cultura, mesmo quando 
ocorreram profundas alterações no rumo 
desta vida. As cenas que foram rememoradas 
na auto-apresentação foram organizadas 
cronologicamente e ampliadas após a trans-
crição, para dar maior coerência e incorporar 
mais detalhes.

A história de vida escolar da ‘Meni-
na-do-rio’

Cena 1: Escola da zona rural – mãe 
como primeira professora. 1979-1982. 

“A vida inteira eu estudei em escola 
pública, inclusive em sala multisseriada 
na zona rural, tive minha mãe como pro-
fessora. Iniciar os estudos foi muito difícil 
porque: andávamos num ramal uns 5km, 
depois era necessário atravessar o Rio Acre 
(épocas de cheia, muito perigoso), e ainda 
caminhar em mata fechada. A escola ficava 
às margens do Riozinho do Rola (rio que 
deságua no Rio Acre), muito isolada, prédio 
antigo e estranho (cheio de morcegos no teto, 
parecia um lugar fantasma ou que tinha 
sido habitado há muitos anos). Em épocas 
de cheias, tudo era água, ficávamos ilhados, 
muitas vezes as aulas foram interrompi-
das porque os caminhos estavam todos 
alagados (guardo muitas imagens mentais 
dessa época: recreio na mata em busca de 
frutas – goiaba, manga, cacau, coco, lima 
etc.; uma cobra gigante engolindo a outra; 
canoa muito pequena com muitas crianças, 
não podia nem respirar senão alagava; 
as praias no Rio Acre enormes e lindas no 
verão e rio transbordante e assustador 
nas cheias invernosas). Como sempre fui 
muito pequena e raquítica, todos diziam 
que não iria conseguir fazer esse percurso. 
Foi então, que minha mãe entendeu que 
independente do “sacrifício” eu teria que 
começar a estudar. Nessa época, já tinha 9 
anos e havia sido alfabetizada em casa por 
minha mãe. Por ser a filha da professora na 
1ª série, tinha que dar bom exemplo, por-
tanto nada de erros: cadernos impecáveis, 

caligrafia padrão, ela era bastante exigente, 
contudo, nunca a vi infligir castigos físicos a 
ninguém, como outros professores faziam: 
ficar de joelhos no canto da sala, com ou 
sem livro na cabeça; permanecer em pé de 
braços abertos; receber “reguada” ou “ante-
nada” (régua ou antena de rádio ora usada 
para apontar as tarefas no quadro negro 
ora usada para bater ou chamar atenção 
dos alunos). Rapidamente passei a auxiliar 
os colegas nas tarefas. Talvez isso me aju-
dou a levar os estudos muito a sério desde o 
começo e a predispor-me a ajudar os outros, 
naturalmente, ao longo da vida escolar. Esse 
início foi muito marcante, porque a escola 
era tradicional: execução do hino nacional, 
marcha, farda, sabatina, palmatória, tudo 
muito rigoroso. Lembro-me que na 3ª série 
(o professor agora era meu tio paterno e 
diretor da escola) participei de uma ginca-
na de matemática: um aluno perguntava 
a tabuada e o outro respondia, quem não 
respondesse corretamente levava um bolo 
de palmatória na mão. Eu apanhei e nunca 
aprendi matemática. Importante destacar 
que nessa escola não tinha 4ª série, razão 
pela qual tive que ser transferida para outra 
escola, também com sala multisseriada, o 
acesso era através de um ramal cheio de 
poeira no verão e lama no inverno, a dez 
quilômetros de casa, sem mata e sem rio por 
perto, foi uma mudança horrível e enfrenta-
da com muita resistência e sacrifício. Termi-
nada a 4ª série não haveria possibilidade de 
continuar estudando na zona rural e se não 
fôssemos morar na cidade teria que parar 
com os estudos. Assim, sem pensar duas 
vezes, minha mãe que decidia tudo, com ou 
sem o acordo de meu pai, ocupou um terre-
no de invasão, construiu um barraco e nós 
fomos morar na periferia de Rio Branco.”.

Cena 2: O medo da mudança para a 
cidade - Escolas urbanas. 1984 - 1986

“Durante o ginasial, a maior dificulda-
de foi o processo de adaptação na cidade, já 
que tudo era novo. Na escola era a menor 
da turma, na 5ª série fui batizada como 
‘mascote’, tinha medo terrível de falar, em-
bora enfrentasse as adversidades como se 
tudo fosse normal. Fora dessa situação, não 
houve reprovação, nenhuma dificuldade de 
relacionamento com colegas e professores. 
Os anos passaram imperceptíveis.”.
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Cena 3: Magistério, Especialização em 
alfabetização e o ingresso no mercado de 
trabalho. 1987 – 1990.

“A escolha pelo curso técnico em ma-
gistério era pela necessidade de entrada 
no mercado de trabalho. No segundo ano, 
fui indicada pela professora de História 
para ministrar aula no Jardim III, em uma 
escola particular (recebia meio salário 
mínimo). Após seis meses, fui indicada por 
uma colega para participar de uma seleção 
na maior escola particular de Rio Branco. 
Em função da experiência anterior, fui 
aprovada, mudei de emprego e de salário, 
o qual duplicou. No segundo ano tive aulas 
de Psicologia da Aprendizagem e, graças à 
habilidade da professora Fátima, consegui 
superar o medo de falar em público, uma 
grande conquista em minha vida. Com isso 
saí dos bastidores e me constituí líder. Cursei 
todo ensino médio sem maiores problemas, 
mas, ao final de três anos, não consegui 
aprovação no vestibular para Pedagogia, 
na Federal do Acre. Diante disso, fiz o cur-
so de Especialização em Alfabetização no 
Magistério, por mais um ano. Assim, já se 
foram 11 anos de aprendizado escolar e a 
travessia do rio caiu no esquecimento.”.

Cena 4: O sonho de viajar. 1991 – 1994.
“No ensino superior, fiz duas faculdades 

públicas: Pedagogia na UFAC e Psicologia 
na UNIR. A aprovação no curso de Pedago-
gia foi, sem dúvida, uma grande vitória, o 
maior orgulho de todos, vez que era a pri-
meira pessoa da família a cursar o ensino 
superior. Minha mãe falava disso com tanto 
entusiasmo que era impossível não ficar 
feliz, mas, constrangida ao mesmo tempo. 
Cursei todos os períodos sem reprovação. 
Fui presidente do Centro Acadêmico de Pe-
dagogia. Nessa época, fizemos uma viagem 
ao Congresso Estudantil na Universidade 
Federal do Espírito Santos (UFES), minha 
primeira viagem para fora do Estado, o que 
foi muito significativo, pois, sempre sonhei 
em conhecer o mar – lindo, inesquecível. Fo-
mos de ônibus fretado de Rio Branco ao Es-
pírito Santo, trinta mulheres e dois homens 
(não fosse pelo excesso de perfumes e o mal
-estar que senti durante toda viagem, sendo 
necessário procurar o médico em função dos 
enjoos, teria sido perfeito). A Pedagogia me 
abriu muitas portas, ampliei sobremaneira 
minha visão de mundo e aprendi a defender 

ideais políticos que até então desconhecia. 
Finalizar o curso era cumprir uma meta, se-
guir carreira profissional no magistério era 
quase um ‘destino’. Contudo, no 6º período, 
aprovei num concurso para pedagoga do 
Município de Rio Branco, em segundo lugar 
porque não tinha títulos e, em seguida, no 
concurso do Tribunal de Justiça. Este fato 
mudou o rumo da minha vida porque fui 
chamada para trabalhar no Tribunal e nun-
ca assumi a Pedagogia como profissional.”.

 
Cena 5: O sonho da mãe 
“A cena que mais me marcou e entrou 

definitivamente para minha memória foi a 
emoção de minha mãe ao me entregar o ‘ca-
nudo de formatura de Pedagogia’, seu choro 
compulsivo contagiou a todos. Eu sabia que 
era sonho dela fazer Pedagogia, por isso a 
escolhi para partilhar comigo o grande fi-
nal, nenhuma outra pessoa mereceria tanto 
privilégio, e foi a melhor escolha que fiz na 
minha vida. Jamais vou esquecer as cenas 
dela subindo ao palco, com dificuldade, dado 
a forte emoção, aos poucos outros começa-
ram a chorar, foi incrível. Era seu sonho 
realizado através de mim. Fim do curso de 
Pedagogia, fim da carreira no magistério. O 
Tribunal pagava muito melhor.”. 

 
Cena 6: A morte da mãe – a grande 

tragédia. 1999.
“Nessa época, comecei a escrever a 

história da minha vida, mas com tantas mu-
danças, eu perdi isso, tendo parado na cena 
da morte de minha mãe que foi assassinada 
junto com meu padrasto, pelo ex-genro, em 
7 de março de 1999, com certeza a maior 
tragédia da minha existência. Eu não sei se 
para não enfrentar a dor, a revolta, a perda 
que essa morte causou, os dados sumiram 
e quando fui me apresentar na disciplina 
de forma autobiográfica, este material psí-
quico emergiu na fala de forma muito forte, 
logo no início, o que provocou forte emoção, 
difícil de ser contida naquele momento.”. 

Cena 7: Psicologia - a profissão dos 
sonhos. 2000 – 2004.

O curso de Psicologia era um sonho 
acalentado desde o Magistério, mas, quase 
impossível, porque na UFAC não havia e não 
há esse curso, até o momento. Por questões fi-
nanceiras, não poderia manter-me em outro 
lugar, já que trabalhava em Órgão estadual 
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e não haveria possibilidade de transferência 
para outra cidade. Como havia casado, o 
esposo se propôs a pedir transferência, caso 
fosse aprovada em algum vestibular fora 
do Acre. Assim, inscrevi-me no vestibular 
da UNIR 2000 e consegui aprovação. Con-
tinuar estudando, um ano após essa cena, 
teve seu preço: abandonar o trabalho, casa 
própria, pai e irmãos e superar o luto, ini-
cialmente foi extremamente difícil. Apesar 
da dor, precisava seguir em frente. Hoje, 
percebo que mergulhar nas leituras e nos 
relacionamentos que o curso de Psicologia 
proporcionou foi uma fuga. A transferência 
para Rondônia trouxe mudanças radicais: 
embora casada, estava sem emprego, con-
sequentemente sem autonomia financeira, 
sem amigos na estranha cidade de Porto 
Velho. Várias aulas tinham a sensação de 
felicidade, já que era o grande sonho, mas 
isto vinha acompanhado de muita culpa 
por ter deixado a família e por um vazio 
existencial incrível pela falta da mãe. Como 
foi difícil! Com o passar do tempo tudo foi se 
aquietando internamente, investi no apren-
dizado o máximo possível, recebi incentivo 
de vários professores que se tornaram meus 
amigos: Iracema Tada, Francisco Neto, 
José Carlos, Hercília Junqueira, com isso 
consegui alguns estágios extracurriculares 
que foram muito significativos para minha 
futura atuação profissional. A finalização 
do curso se deu em meio ao caos, já que no 
meio do caminho houve separação conjugal. 
Somente com ajuda de amigos e familiares 
foi possível concluir Psicologia, sem repro-
vação em nenhum semestre. Importante 
ressaltar que quando terminei o curso voltei 
para Rio Branco, em Janeiro de 2005. A 
partir daí, o recomeço da carreira: em 
março daquele ano recebi meu primeiro 
salário como Psicóloga pela Secretaria de 
Assistência Social do Estado Acre. Em 2006 
e 2007 consegui aprovação em três con-
cursos públicos estaduais como psicóloga. 
Isso foi muito significativo, já que ‘estudo 
e trabalho’ sempre foi meu mote, sendo o 
maior investimento de tempo e de dedicação 
da minha vida.”.

Cena 7: O grande projeto - Pós-Gradua-
ção. 2008 – 2011 (Especializações) e 2011 
- 2013 (Mestrado em Psicologia – MAPSI) 

“As especializações ocorreram em 
função da constante busca de conhecimento. 

Novamente não tinha como fazer mestrado 
em função do trabalho como psicóloga no 
Estado do Acre. Através das redes sociais 
reencontrei professores (Francisco Neto 
e Iracema Tada) e, com isso, o incentivo 
para voltar a estudar. Primeiro investi na 
pós lato sensu, depois entrei no grupo de 
pesquisa dirigido por minha orientadora da 
graduação, mas ainda sem perspectiva do 
mestrado. Com ou sem marcas, os anos ape-
nas passam, silenciosamente. Em 2010, re-
solvi fazer concursos federais e passei para 
Psicóloga do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC. Como 
esta instituição tem o propósito de capacitar 
servidores, sem perda de tempo, decidi fazer 
a seleção do mestrado em Psicologia na 
UNIR, consciente dos enormes desafios que 
seria cursá-lo, caso passasse, já que se trata 
de um curso regular e teria que continuar 
trabalhando e morando no Acre. Assim, 
dediquei-me com toda energia possível para 
fazer uma boa prova escrita, vez que teria 
poucas chances no inglês e currículo (prova 
de títulos). De fato, obtive nota razoável na 
prova escrita, reprovei no inglês, mas no 
geral consegui ficar entre os aprovados.”

Reflexões da Menina-do-rio
“De todas as aprovações em concursos, 

a aprovação no Mestrado foi a mais come-
morada, internamente nunca vibrei tanto. 
Percebi que o estudo renova os sentidos da 
minha vida, pois tenho uma grande ânsia de 
aprender, desenhar, dançar, analisar textos 
técnicos, ler qualquer coisa sem compro-
misso... Essas coisas alegram minha alma. 
Dessa forma, fazer mestrado significou 
voltar ao mundo das leituras (pena que são 
tantas em tão pouco tempo que não é pos-
sível assimilar e dirimir todas as dúvidas 
que surgem em torno de tantos conceitos 
novos, possibilidades metodológicas, tantos 
caminhos possíveis de se trilhar). É neces-
sário deixar energia para a dissertação e 
começar a sonhar com o doutorado. Essa 
energia chamada estudo, que move meu ser 
de forma incrível, voltou à tona ao reen-
contrar alguns professores da graduação 
no mestrado (Juliano Cedaro, Melissa, Luiz 
Alberto, Iracema Tada, depois Hercília Jun-
queira, Francisco Neto, Luiz Carlos), além 
de ter minha grande amiga Mônica Wobeto 
como colega no mestrado. Foi o êxtase, 
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todos eles fazem parte da minha história de 
vida escolar. Além dos antigos professores, 
ganhei novos amigos, colegas de aula e no-
vos Mestres (Neuza Tezzari, Vanessa Lima, 
Marli Zibetti, Elizabeth Martines, Fábio, 
Ana Maria e Vanderléia). O excesso de lei-
turas em pouco tempo, imposto pelo curso, 
as viagens semanais de Rio Branco a Porto 
Velho, o trabalho no IFAC, ainda no estágio 
probatório, se constituiu num enorme desa-
fio para consecução desse projeto de vida. 
Ainda assim, consegui alguns resultados 
positivos, já que: produzi quatro artigos, 
participei em dois eventos científicos na 
UNIR, atuei na organização dos eventos 
como pude, aprovei um trabalho em um 
congresso internacional em Portugal, sobre 
Vigotski. Também tive alguns embates 
filosóficos na sala de aula e reivindicações 
no sentido de melhorar o curso tanto para 
mim quanto para os outros. Apesar dos 
desgastes físico e mental, considero muito 
positivo esse processo, aprendi várias lições 
de vida, tais como: a relação orientador X 
orientando é uma construção que pode ter 
sido estabelecida antes, ou se constituir du-
rante, ou nem sequer acontecer, a finalidade 
é uma produção científica que resulta ônus e 
bônus para ambos. Estou certa que a minha 
relação com a orientadora foi construída 
antes, e se constituiu numa relação de res-
peito (pelo retorno rápido com observações 
significativas de minhas produções), amiza-
de (discussão aberta em todos os aspectos) 
e aprendizado (correção das falhas, sem 
melindres) tudo isso tem rendido bons fru-
tos nessa relação de parceria que é essencial 
nesse percurso. Impossível não falar das 
leituras do mestrado, as quais são bastante 
desgastantes, o esforço mental traz dor e 
prazer àqueles que levam o aprendizado a 
sério, algumas marcam para sempre. Fui 
contagiada pela visão de como se constitui 
um leitor apontada por Schopenhauer, 
as análises do homem contemporâneo de 
Bauman, Guidens, Hall (amo filosofia), 
considero a proposta de narrativa autobio-
gráfica de Bruner, que atualiza o passado 
no presente e lança luzes sobre o futuro, 
muito interessante e eficaz. Em todo esse 
processo, um capítulo a parte é Vigotski, que 
virou minha bíblia, e que bíblia complexa, 
em tudo que leio vislumbro Marx, a falta de 
compreensão da dialética será uma ‘buraco’ 
na minha dissertação, haja vista que não 

houve, ao longo da formação, inclusive no 
mestrado, um aprofundamento teórico de 
base filosófica, nem marxista, isso dificulta 
a discussão conceitual, a interrelação com a 
teoria Vigotskiana. Eis o grande problema 
do Mestrado, a guerra contra o tempo, 
produzir bem em pouquíssimo tempo, com 
tudo que se tem em volta, é uma experiência 
quase suicida. Além disso, ainda tem a cons-
trução de vínculo com o colaborador, uma 
espécie de amor quase a primeira vista, 
a coleta de dados precisa acontecer, dois 
estranhos que se unem para falar de coisas, 
absolutamente comum para um (cotidiano 
do colaborador) e interessantíssimo para 
o outro (pesquisador) interesses opostos 
que precisam se fundir. Ademais, o tempo 
do outro é o grande aprendizado, comece a 
coletar dados e verás o quanto essa espera 
é longa e angustiante, os encontros e desen-
contros realmente geram muita expectativa 
e dúvidas. Soma-se a tudo isso, as publica-
ções. Ler, interpretar e escrever bem é uma 
arte para poucos, já afirmou Schopenhauer. 
Contudo, no mestrado se você não trouxe 
essa habilidade, esforce-se para aprender, 
e logo, a produção científica é uma dádiva 
ou maldição, vez que são tantos os cami-
nhos possíveis que é importante ter vários 
parceiros interessados e que acreditam 
em você, seja professor, orientador ou um 
colega por perto, de fato não se faz nada 
sozinho, a ciência é produzida por muitas 
mãos, ou melhor, pensamentos (passados, 
presentes, pulsantes) que irão suscitar dú-
vidas, afetos, descontentamentos em outros. 
Como postula Vigotski (1995, p. 9) “tudo que 
é cultural é por sua natureza um fenômeno 
histórico”. Assim, é necessário, de forma 
séria e consciente, contribuir minimente 
para o progresso da humanidade. Esta cena 
está em processo, ainda há o evento em 
Portugal, primeira viagem a Europa, outro 
sonho pessoal, o intercâmbio em Maringá, 
onde irei cursar uma disciplina intensiva 
com fundamentação em Vigotski, sem falar 
que a dissertação ainda dorme sono leve, 
agitado e confuso em minha mente. Sei que 
já é hora de acordar e escrever o primeiro 
livro da minha vida. Não posso finalizar 
essa narrativa sem destacar atualizações de 
fatos curiosos de minha vida escolar. Cursar 
o Mestrado remeteu-me a vários momentos 
da infância: produzir textos em letra cursi-
va com a professora Neusa trouxe de volta 
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as lembranças de minha mãe (inúmeras 
vezes me emocionei em sala de aula). Outro 
aspecto interessante – 33 anos depois, se-
manalmente, chego de ônibus pela BR 364, 
no delta do Rio Abunã (que deságua no Rio 
Madeira), e não mais de canoa, agora de 
balsa (lotada de carros, caminhões, ônibus, 
muitas pessoas) – em plena madrugada 
- cruzo o Rio Madeira, enorme, escuro, es-
tranho. Procuro não pensar no perigo e me 
concentro no céu estrelado e nas noites de 
lua cheia, belíssimos! Logo, o dia amanhe-
cerá e a Menina-do-rio estará mais um dia 
na sala de aula em busca de aprendizado.”.

“Hoje sei que, se me constitui em uma 
mulher ‘forte’ e tenaz foi em função da 
postura determinada com que minha mãe 
enfrentava tudo, sem medir esforços e 
sua influência foi decisiva no meu sucesso 
escolar. Ademais, os meus fracassos, sejam 
pessoais ou escolares foram todos compen-
sados pelo esforço e dedicação acima da mé-
dia, não para provar nada a ninguém, mas 
pela satisfação do dever cumprido. Tenho 
como lema de vida: ‘tudo que deve ser feito, 
merece ser bem feito’, somente pelo prazer 
de contemplar a obra e, como Júlio Cesar, 
dizer: ‘vim, vivi e venci.’ Assim, fazendo as 
coisas acontecer, em um dia de cada vez, se-
gue a vida e as cenas dos próximos capítulos 
da Menina do Rio.”.

A análise da narrativa 
Essa narrativa retrata algumas cenas 

marcantes da vida escolar da Menina-do-rio, 
41 anos, sem filhos, mestranda do MAPSI e 
que reside sozinha em Rio Branco, é servido-
ra pública e atua como psicóloga no IFAC. Ao 
lado dos aspectos marcantes, verifica-se que 
a narradora aponta, paralelo ao transcurso 
educacional, alguns fragmentos da vida 
pessoal por terem mudado o rumo de sua 
história, bem como da vida profissional, em 
função da vinculação formação-mercado de 
trabalho.  

Assim, conseguiu elencar, como afirma 
Bremond, uma sucessão de acontecimentos, 
integrando-os, para além do tempo crono-
lógico, já que em diversas passagens apre-
sentou implicações de sentimentos em suas 
ações, seja pessoal ou profissional, abordan-
do como foi significativo sua experiência no 
contexto escolar, ao longo do tempo.

Ao analisar a narrativa, observa-se que 
a construção frasal se efetuou no presente do 
indicativo ou pretérito perfeito (quando refe-
riu-se aos fatos passados). Isso é manifesto 
nos verbos: fiz, estudei, consegui, terminei, 
demonstrando autonomia ou conscienti-
zação das atividades exercidas, aspecto ca-
racterístico da personalidade da narradora, 
sempre procurando superar as dificuldades 
nos estudos, evidenciando as conquistas 
escolares e profissionais apresentadas como 
um projeto de constante desenvolvimento 
pessoal e profissional.

Ressalte-se que, os conteúdos pessoais 
estão intimamente ligados à formação esco-
lar, apontado como um melhoramento, sendo 
que a mãe é apontada como a maior aliada, 
uma vez que: alfabetizou a filha pequena 
e frágil em casa, por esta não ter condições 
de enfrentar as dificuldades de acesso à es-
cola rural; atuou como professora nas séries 
iniciais sendo sempre muito exigente e não 
concedendo privilégios; mudou o destino da 
família ao tomar a decisão de mudar para a 
cidade, a fim de que a filha pudesse dar con-
tinuidade nos estudos concluindo o ensino 
fundamental de oito anos. A mãe também 
esteve presente em momento marcante no 
curso de Pedagogia, em 1994. 

Contudo, a ausência pela tragédia de 
sua morte representou uma degradação, 
uma perda emocional irreparável, mas 
que não fora elaborada narrativamente até 
então, uma vez que o tema da morte é tabu 
em nossa cultura. Durante a apresentação, 
as informações fluíam objetivamente até que 
relatou sua experiência anterior de escrever 
uma autobiografia, mesmo sem ter nenhum 
referencial teórico para isso. Entretanto, o 
texto autobiográfico que já havia se iniciado 
algum tempo atrás se perdeu, tendo parado 
no episódio da morte da mãe. Esta lembran-
ça promoveu uma “atitude” carregada de 
afeto que emocionou a narradora e aos seus 
ouvintes. Imediatamente, tentou conter a 
forte emoção e o fez racionalizando a fala e 
mudando de assunto para a esfera profissio-
nal. 

Entretanto, Bruner (2001, p. 54-5) nos 
informa que a narrativa é a forma utilizada 
na esquematização das vivências e aquelas 
que não se encaixam em nossos esquemas de 
conhecimento e que não foram elaboradas 
narrativamente, não se fixam na memória, 
temos dificuldade de relembrá-las. Neste 
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caso, as memórias da mãe não puderem 
ser alteradas para incorporar sua perda e a 
experiência tende a ser esquecida, negada. É 
preciso narrar a perda, a dor, viver o luto para 
gerar um novo esquema por sua excepciona-
lidade. Mas, como fazer isso numa cultura 
que nega a morte, que a estigmatiza, que não 
gosta de narrativas sobre o tema, apesar de 
tê-lo banalizado nos meios de comunicação? 
(MARTINES & MARTINS, 2010). 

Bruner defende que o processo de es-
quematização da memória é social, projetado 
para a partilha da memória por uma cultura, 
em vez de simplesmente assegurar a me-
mória individual, como tem sido destacado 
na psicologia. A “atitude” afetiva, carregada 
de carga emocional quando lembramos de 
algo desagradável, como a perda de um ente 
querido, por exemplo, também costuma ser 
reprimida no ambiente escolar e acadêmico. 

Nesse momento narrativo, percebe-se a 
perda de conteúdo, provavelmente por este 
ser um assunto interditado. Isto também 
aparece posteriormente, quando o luto inter-
feriu de modo significativo no aprendizado 
do curso de Psicologia e a psicóloga–narra-
dora agora pode concluir que “o mergulho 
nas leituras foi um processo de fuga.”. 

Verifica-se, portanto, uma sucessão de 
acontecimentos que, ora apontam para o 
mundo externo, ou seja, sua atuação no meio 
escolar, de forma positiva e questionadora, 
ora se manifesta como conteúdo interno, 
sufocado pela não expressão da dor em si. A 
narrativa apresenta enclaves de sequências 
de ações da vida familiar ao longo da narra-
tiva da trajetória escolar, tendo a constante 
presença da mãe nas cenas mais intensas 
dessa trajetória, numa predominância de 
melhoramento do projeto de vida. O episó-
dio de degradação representado pela morte 
da mãe é heroicamente transformado em 
melhoramento, a partir do engajamento com 
os estudos e compromisso com o desenvolvi-
mento profissional. 

Finalmente, a atualização das cenas da 
infância ao “cruzar os rios da vida”, reme-
te-nos a Bruner que considera a narrativa 
como uma técnica possível de ressignifica-
ção de sentidos existenciais, renovando a 
percepção de si mesmo dentro do contexto 
sócio-histórico. A narradora chegou a essa 
conclusão ao perceber, durante a construção 
da narrativa, o retorno ao cruzamento do rio 
e os processos de escrita perfeita na produ-

ção acadêmica, que emergiram no mestrado, 
como flashback. 

Considerações finais
Ao relembrar sua vida e de sua família 

no interior do Acre, as adversidades enfren-
tadas para frequentar a escola, bem como os 
apoios recebidos para superar os muitos obs-
táculos, as imagens da mãe e do rio afloram 
com muita força, trazendo fortes emoções, 
negações inconscientes e estas memórias re-
vividas puderam ser ressignificadas, aceitas e 
incorporadas conscientemente na identidade 
da menina que cresceu às margens de um pe-
queno rio acreano, lutou bravamente para se 
tornar uma psicóloga respeitada e altamente 
engajada com os estudos e desenvolvimento 
profissional.

A autobiografia e sua análise trazem 
profundas atualizações de sentimentos e me-
mórias, constituindo em verdadeiro conheci-
mento de si mesmo. Correlacionar aconteci-
mentos com contextos, épocas e instituições 
tão diferentes implica um esforço mental 
e emocional extremamente significativo e 
complexo. Isso significa reorganizar, mental-
mente, experiências boas e ruins, resultando 
em uma reflexão e um aprendizado diferen-
te, deixando o autor “livre” para escolher os 
episódios ou cenas que quer narrar, recriar 
sua própria história, partilhar sentimentos. 

A técnica de análise da narrativa auto-
biográfica enuncia diversas possibilidades 
de: encontros X desencontros entre leitor e 
narrador, por lapsos na narração, estreitar 
vínculos entre ator e adjuvante pelas memó-
rias restabelecidas, também implica negar a 
si mesmo, ressignificar discursos para não 
sucumbir aos acontecimentos trágicos. 

Somente ao relembrar tantos aconteci-
mentos que ocorridos no universo escolar e 
analisá-los, a narradora percebeu que os rios 
fazem parte da sua vida: cruzar o Rio Acre, 
estudar às margens do Riozinho do Rola, e 
mais recentemente, cruzar o Rio Madeira 
para fazer o mestrado é algo muito interes-
sante. Em sua existência, os rios sempre se 
manifestaram de forma inconsciente através 
de sonhos ao longo desses anos (sonhos 
recorrentes com água e rios, principalmente 
em situações de transição ou mudanças), 
levando-a a acreditar ser ‘a menina do rio’. 
Cruzar esses rios foi, certamente, as menores 
barreiras a enfrentar.  
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Esta narrativa trouxe as cenas de vi-
tória de sua vida escolar, mas, atrás delas, 
existiram inúmeras perdas pessoais, sendo a 
maior, a morte da mãe, como uma cena que 
se gostaria de esquecer. 
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A criação da Amazônia através do imaginário medieval

Elsa Otilia Heufemann-Barría
Wagner Barros Teixeira
Universidade Federal do Amazonas

Unos vieron lo que había en aquellas tierras, y otros contemplarían 
libremente lo que deseaban encontrar. Pero, por encima de las noticias 
y las transposiciones legendarias, América se vio, cada vez más, como 
la realización de un gran sueño que durante siglos había acariciado 
la cultura occidental. 

      Enrique Pupo-Walker

A Idade Média é um período histórico 
complexo, cujo nome tem sido frequentemen-
te utilizado de forma depreciativa, associado 
a guerras, miséria, enfermidades, isolamento 
e primitivismo. Tratava-se de uma sociedade 
teocêntrica, cuja representação maior em 
sua hierarquia era a figura de Deus, seguida, 
em ordem descendente, pelo Rei, a Igreja, 
a Nobreza, até chegar à base da pirâmide 
social, constituída pelo Povo, grupo que es-
tava isento de todo poder. A Igreja Católica 
dominava o cenário religioso e influenciava a 
forma de pensar e de se comportar, além de 
possuir um grande poder econômico, prin-
cipalmente de terras. A nobreza dedicava a 
maior parte de seu tempo à diversão (caça, 
torneios), porque, devido a sua condição, 
vivia em um estado de ociosidade ideal, já 
que o trabalho, especialmente manual, era 
algo desprezível, realizado pelos escravos. 
A terra era a principal fonte de produção e 
capital, e a vida econômica girava em torno 
e dependia dela, surgindo o feudalismo, 
organização econômica, social e política que 
nasceu durante a Idade Média, e que consis-
tia na relação servil entre os donos da terra 
e os camponeses, que vendiam seu trabalho 
em troca de proteção e de ficarem com um 
percentual do que produziam, sendo criado, 
dessa maneira, o vínculo de vassalagem. Os 
donos da terra, ou senhores feudais, geral-
mente eram nobres, sacerdotes ou militares 
que recebiam as terras das mãos do rei.

Como qualquer período histórico, a 
Idade Média também teve seus momentos 
de esplendor, especialmente no período cor-
respondente à Baixa Idade Média (séculos XI 
a XV), com o surgimento da burguesia, das 
universidades e da literatura. Ainda assim, 
os homens não percebiam nitidamente os 
limites entre a realidade e o imaginário; foi 

um período fértil, de manifestações maravi-
lhosas, com o sobrenatural se confundindo 
com o cotidiano. O imaginário europeu se 
nutria de lendas surgidas de inóspitos lugares 
da África, China e Ásia, ou de lendas muçul-
manas. Os relatos de viagens realizados ao 
Oriente durante o século XIII, de Jean Pian-
carpin, de Guillaume de Rubruck e, poste-
riormente, da família Polo (Nicolo, Maffeo e 
Marco), expedicionários e comerciantes que 
descreviam com precisão sua passagem pelas 
estepes asiáticas e noticiavam a existência de 
riquezas fabulosas, incendiavam as mentes 
europeias. Poucas décadas depois, foram 
os Polo que, depois de 24 anos, retornam à 
Veneza, contando fábulas, muitas vezes inve-
rossímeis, que foram construindo um mundo 
imaginário entrevado com a realidade. 

A incomensurabilidade espacial e os 
mundos maravilhosos descritos pelos viajan-
tes incrementavam ainda mais o imaginário 
medieval. Recorda-se que, nessa época, a 
maioria da população europeia vivia em cida-
des amuralhadas e o contato com o exterior 
era ínfimo; era uma vida dura, monótona 
e se convivia com pestes e fome. A pouca 
diversão ocorria com a chegada dos jograis, 
que atuavam em praças públicas. Quem se 
relacionava com o exterior, encarregava-se 
de um conteúdo misterioso, posto que tudo 
o que extrapolava as muralhas era perigoso 
e assustador. O bosque, lugar de meditação, 
também era de monstros; e o mar, lugar de 
aventuras e de novidade, também era de 
grandes perigos. Quem ousasse ir além do 
Mediterrâneo, 

[…] traía un caudal de relatos don-
de la exageración iba creciendo en 
proporción directa a la distancia y 
a la duración de la ausencia, pala-
bras que a medida que cambiaban 
de boca y avanzaban tierra aden-
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tro, en lugar de perder resplandor 
se iban haciendo más fascinantes 
(MEDINA, 1992, p. XIII).

O medievalista Jacques Le Goff (1989) 
reconhece nesse sobrenatural ocidental três 
domínios do maravilhoso, por ele denomi-
nados de miraculosus, ou sobrenatural pro-
priamente cristão, magicus, ou sobrenatural 
maléfico ou satânico, e mirabilis, ou mara-
vilhoso de origem pré-cristã. Segundo ele, 
tais categorias conviviam em harmonia com 
o cotidiano dos habitantes, ou, em outras 
palavras, durante a era Medieval, vivia-se em 
um mundo povoado por seres maravilhosos, 
fadas, dragões, demônios e cavalheiros an-
dantes que brotavam da fantasia do homem 
comum, sem alterar sua rotina. 

À época, suspeitava-se da existência, 
em locais remotos, de um cenário fantástico 
“poblado por monstruos y en el que lo ini-
maginable se tornaba verosímil […] y el mi-
lagro familiarizaba al espíritu con lo irreal, 
y nada podía sorprender en el encuentro 
con el monstruo, en las voces del bosque, en 
el arcano de los mares” (ROMERO, 1992, 
p. 154). Mantinha-se a tradição milenar de 
se crer na existência de tesouros magníficos 
naqueles espaços inexplorados ou semiex-
plorados, localizados em locais remotos.

A Espanha, durante o século XVI, a pe-
sar de corresponder ao período do Renasci-
mento, apresentava a maioria das caracterís-
ticas medievais mencionadas anteriormente, 
entre as quais a de possuir uma hermética 
sociedade, fundada no privilégio da nobreza 
e no espírito cavalheiresco e heroico a toda 
prova, de onde surgiu a figura do conquista-
dor. Na literatura, o êxito incontestável dos 
livros de cavalaria contribuiu para reafirmar 
esse perfil. O professor Irving Leonard, em 
sua obra Los libros del conquistador, de-
monstra a influência dessa literatura sobre a 
mentalidade e atos dos espanhóis do século 
XVI, ao sustentar que “ejerció una profun-
da influencia en la conducta, la moral y el 
pensamiento de la sociedad de su tiempo, y 
propició la aceptación de valores artificiales 
y de falsas actitudes con respecto a la reali-
dad (1996, p. 26).” Na Espanha, esses livros, 
cheios de idealismo e de imaginação, criaram 
um ambiente irreal e de fantasia em pleno 
Renascimento, exaltando a imaginação em 
uma época em que o leitor corrente não du-
vidava da veracidade de tudo o que lia, sendo 

produzida uma enorme identificação com 
os heróis que mostravam uma valentia em 
terras distantes, cheias de exuberante vege-
tação e povoadas de maravilhas, de animais 
ferozes e de seres humanos diferentes, que 
criavam situações inverossímeis de fantasia 
desenfreada. Com essa mentalidade, chega-
ram os conquistadores a terras americanas, 
sentindo-se os próprios cavalheiros andan-
tes, guerreando contra os infiéis, embrenha-
dos em um mundo distante e fabuloso para 
conquistar terras remotas, ganhar honra e 
difundir a fé. 

Durante o século XVI, no Novo Mundo, 
duas grandes expedições percorreram em 
toda sua extensão o rio conhecido hoje como 
Amazonas. Em ambos os casos, o motivo que 
impulsionou as viagens remete-se a lendas 
plasmadas no imaginário dos responsáveis 
por sua organização: O País da Canela e o 
El Dorado. A primeira expedição partiu de 
Quito, em 1539, sob o comando de Gonzalo 
Pizarro na parte terrestre, e, posteriormente, 
de Francisco de Orellana, no trecho fluvial. A 
segunda zarpou do Peru, em 1560, a mando 
do capitão Pedro Ursúa. Os responsáveis 
pelos relatos foram frei Gaspar de Carvajal 
e Francisco Vázquez, respectivamente. A 
seguir, será analisada a presença dos três 
âmbitos do maravilhoso reconhecidos por 
Jacques Le Goff citados anteriormente, nos 
relatos de ambas as expedições.

A companhia e a presença de Deus 
junto aos expedicionários do rio Amazonas 
era constante, segundo o registrado em 
seus relatos. Ambos os cronistas atribuem a 
Deus a autoria dos feitos que ocorreram em 
momentos difíceis, quando acode em socorro 
dos conquistadores. É comum encontrar, 
em ambos os relatos, frases como: “con la 
ayuda de Ntro. Señor”, “por su intercesión 
me otorgó Dios la vida”, “después de Dios, 
las ballestas nos dieron la vida”, “movidos 
por Dios”, “fue Dios servido que dimos en 
un pueblo de indios”. Frei Gaspar relata um 
milagre ocorrido em um momento crucial de 
perigo para os expedicionários espanhóis, 
quando Deus privou da visão temporaria-
mente os índios e, dessa maneira, protegeu e 
salvou a vida dos espanhóis: “Y así tenemos 
por cierto que Ntro. Señor los cegó para que 
no nos viesen; y desta manera estuvimos 
hasta que vino el día (1992, p. 266).” O 
fragmento anterior demonstra a presença do 
maravilhoso cristão, ou miraculosus, posto 
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que à vontade de Deus eram atribuídos os 
principais feitos ocorridos na viagem e na 
experiência de cada um.

O magicus, ou sobrenatural maléfico, 
também está presente nos relatos, e, em 
ambos os casos, está relacionado à prática 
da feitiçaria. Frei Gaspar, muito surpreso, 
narra que, durante um combate contra os 
nativos, nas terras de Machifaro, “Andaban 
entre esta gente y canoas de guerra cuatro 
o cinco hechiceros, todos encalados y las 
bocas llenas de ceniza que echaban al aire, 
en las manos unos guisopos, con los cuales 
andaban echando agua por el río a manera 
de hechizos (1992, p. 242).” São palavras de 
espanto de quem desconhecia a existência 
do tabaco e da prática dos aborígenes em 
utilizá-lo, e, diante do desconhecido, lançava 
mão de conceitos conhecidos de sua época, 
nesse caso a prática negativa da feitiçaria. 
A figura dos bruxos e feiticeiros se remonta 
à Antiguidade, no entanto, durante a Idade 
Média e segundo a tradição cristã, o diabo 
estava presente em muitas manifestações da 
existência humana, como a representação do 
Mal. Sua maldade não tinha limites e usava 
enganações e estratégias para tentar ao indi-
víduo e dominar sua alma. 

Francisco Vázquez também relata a 
presença do demônio em sua expedição, e, 
dessa vez, na pessoa de Dona Inês de Atien-
za, amante do capitão Ursúa. Tratava-se de 
uma viúva, jovem e bela mestiça peruana 
que, enfrentando todas as normas sociais 
da época, embarcou na trágica expedição. 
Naquela época, geralmente as mulheres 
ocupavam e permaneciam em seu espaço 
doméstico, seguindo as normas da Igreja e 
dos moralistas sobre sua função na socie-
dade. Inês foi hostilizada e perseguida pelos 
membros da tripulação, acusada de possuir 
poderes demoníacos capazes de enfeitiçar o 
capitão Ursúa, o que teria causado o fracasso 
da expedição. Vázquez escreve: 

[…] le había hechizado, porque 
de muy afable y conversable que 
solía ser con todos, se había vuel-
to grave, desabrido y enemigo de 
toda conversación […] y junto a sí 
la dicha Doña Inés, solo, y a fin, 
según parescía, de que nadie le es-
torbase sus amores; y embebecido 
por ellos, parescía que las cosas de 
guerra y descubrimiento las tenía 
olvidadas (1989, p. 72). 

Depois do assassinato de Ursúa, ela 
também foi morta, com mais de vinte punha-
ladas, a mando de Lope de Aguirre, porque 
constituía um perigo devido a sua perturba-
dora beleza, sua natural atração sexual, sua 
condição de viúva e, em especial, sua ascen-
dência mestiça, já que, para a mentalidade 
deles, o elemento indígena outorgava-lhe 
naturalmente poderes ocultos. 

Dentro da mirabilia, ou maravilhosos 
pré-cristãos, serão analisados elementos 
imaginários relacionados com a riqueza, es-
pecialmente o ouro, que adquiriu contornos 
de fábula na época da conquista, entre eles o 
País da Canela, as Amazonas e o El Dorado. 

Em 1539, partiu de Quito a expedição 
capitaneada por Gonzalo Pizarro, em busca 
do País da Canela. Naquela época, a canela 
era uma especiaria das mais demandadas e 
caras no mercado europeu, cujo comércio 
produzia enorme ganância, transformando-
se em um produto de luxo no ocidente. Em 
sua totalidade, era produzida na Ásia e leva-
da à Europa por mercadores árabes. A canela 
era tão valorizada como o ouro. A lenda do 
País da Canela nasce na sangrenta terra de 
Cajamarca, quando

[…] el Inca Atahualpa había rega-
lado a Francisco Pizarro un puña-
do de olorosas flores de ishpingo, 
raras flores de perfume penetran-
te con las que sazonaban los nati-
vos sus comidas y que habían sido 
traídas como presente por un indio 
de las más remotas comarcas de 
Oriente, una selva vasta, perpe-
tuamente verde y recorrida por río 
sin fin  (BENITEZ, 1995, p. 11). 

 
Essas flores exerceram entre os espa-

nhóis sua ação sedutora, inflamando sua 
imaginação, e em suas mentes fixou-se uma 
ideia: conseguir de qualquer maneira essa 
canela tão apreciada na Europa. Muitos 
deles se aventuraram em direção à inóspita 
cordilheira, em busca da especiaria, mas 
foram todas tentativas frustradas e inúteis. 
Como foi imposto que se explorasse a região 
oriental de Quito, Francisco Pizarro confiou 
a empresa a seu irmão mais novo, Gonzalo, 
nomeando-o governador do Reino de Quito, 
lugar estratégico que lhe permitiria descobrir 
e povoar todo o vasto território localizado 
em direção ao leste, onde estaria o País da 
Canela. A expedição foi um fracasso, posto 
que a árvore da canela encontrada não foi a 
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esperada, e a decepção foi imensa. Ao cruzar 
a cordilheira, centenas de homens morreram 
de fome, frio e enfermidades, e o mito do País 
da Canela se evaporou. Diante da situação, 
o grupo sobrevivente dividiu-se: Gonzalo 
Pizarro, junto com um reduzido número de 
homens, voltou a Quito, atravessando a sel-
va, a planície e a cordilheira a pé; e Orellana, 
comandando uma embarcação, desceu o cur-
so do rio em busca de alimentos. Somavam 
um total de 57 homens, entre eles frei Gaspar 
de Carvajal, quem deixou um detalhado 
relato da aventura vivida pelo rio a partir de 
dezembro de 1541, e finalizada oito meses 
mais tarde, na desembocadura do Atlântico. 
As dificuldades também foram imensas, sen-
do o rio e o homem constantes ameaças. No 
entanto, conseguiram não só encontrar uma 
saída ao mar, atravessando grande parte do 
continente, mas também o cronista descreve 
o encontro único dos expedicionários com as 
guerreiras amazonas. A origem das amazo-
nas até hoje não foi esclarecida; tratar-se-ia 
de uma comunidade de mulheres guerreiras, 
possivelmente gregas, pertencentes a algum 
lugar e época remotos do mundo antigo. Ho-
mero já se referia a elas, ao redor do século 
IX antes de Cristo, nos volumes II, III e VI da 
Ilíada, situando-as na ilha de Lemnos. Mais 
tarde, Heródoto, em seus Nueve libros de la 
Historia, narra o mito da existência de uma 
tribo guerreira de mulheres, conhecidas pelo 
nome de amazonas, supostamente oriundas 
do Cáucaso. As referências a elas se suce-
deram, em narrativas dos mais diferentes 
lugares e culturas, situando-as em seus res-
pectivos territórios, mas sempre apresentan-
do coincidências em sua caracterização. Na 
Idade Média, a lenda ganhou força quando 
alguns exploradores difundiram suas via-
gens. Marco Polo caracterizou as amazonas 
medievais; segundo ele, viviam em uma ilha 
habitada exclusivamente por mulheres, loca-
lizada na fronteira noroeste da Índia. Perto 
dessa ilha, havia outra, habitada unicamente 
por homens, distando 30 milhas da primeira, 
“la de los hombres se llama isla Masculina 
e la de las mugeres Femenina (1988, p. 
259).” O livro de Polo teve um êxito rotundo 
na época, sendo sua leitura indispensável 
para conhecer o Oriente. Assim, através dos 
séculos, o Reino das Amazonas foi localizado 
nas extremidades das terras conhecidas; 
inclusive o próprio Colombo, já em sua pri-
meira viagem ao Novo Mundo, registrou que 

ouviu dizer dos índios que existia uma ilha 
habitada somente por mulheres:

Dixéronlo los indios que por aquel-
la vía hallaría la isla de Matinino, 
que diz que era poblada de muge-
res sin hombres, lo cual el Almi-
rante mucho quisiera por llevar 
diz que a los Reyes cinco o seis 
dellas. Pero dudava que los in-
dios supiesen bien la derrota, y él 
no se podía detener por el peligro 
del agua que cogían las carabelas, 
mas diz que era cierto que las avía 
y que cierto tiempo del año venían 
los hombres a ellas de la dicha isla 
del Carib, que diz que estava dellas 
diez o doce leguas, y si parían niño 
enbiávanlo a la isla de los hom-
bres, y si niña, dexávanla consigo 
(2000, p. 173). 

Após Colombo, no capítulo  CLVII do 
libro de cavalarias Las sergas de Esplandián 
(1510), o autor relata que a ilha chamada 
Califórnia, situada muito perto do Paraíso 
Terreno, era povoada por “mujeres negras, 
sin que algún varon entre ellas hubiese, que 
caso como las amazonas era su estilo de 
vivir”; continua dizendo que eran guerreiras 
valentes, cujas armas eran todas de ouro, in-
crustadas de pedras preciosas (RODRIGUEZ 
DE MONTALVO, 1963, p. 539). Antonio 
Pigafetta, em 1523, também se refere a elas, 
por noticias de terceiros, que lhe informaram 
que existia uma ilha chamada Occoloro, sob 
Java Maior, onde viviam somente mulheres. 
“Las fecunda el viento, y después, al parir, 
si lo que nace es macho, lo matan; si es 
hembra, la crían (2002, p. 149).” Hernán 
Cortés, em sua carta enviada a Carlos V, 
registra que “afirman mucho haber una isla 
toda poblada de mujeres, sin varón ninguno 
(2010, p. 232).” Também Gonzalo Fernández 
de Oviedo, Pedro Cieza de León, Toribio de 
Ortiguera, Francisco López de Gómara, 
Garcilaso de la Vega, entre outros, deixaram 
seus registros sobre a expedição e o encontro 
com as guerreiras. A pesar de todas as ten-
tativas de se encontrar as amazonas, jamais 
foram vistas. No entanto, os expedicionários 
espanhóis que desceram pelo caudaloso rio, 
a mando do capitão Francisco de Orellana, 
afirmaram pela primeira e única vez tê-las 
visto, e, dessa forma, o mito adquiriu uma 
aparência de veracidade que nunca antes 
havia tido. Frei Gaspar de Carvajal, cronista 
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da expedição de Orellana, foi a primeira 
testemunha presencial que escreveu sobre 
o encontro com as amazonas. No dia de São 
João, no mês de junho de 1542, Carvajal 
registrou que, surpreendentemente, “aquí 
dimos de golpe en la buena tierra y señorío  
de las amazonas (1992, p. 257)”,  dando iní-
cio a uma árdua luta. As embarcações foram 
cercadas por grupos indígenas organizados e 
foi nesse combate que as testemunhas ocu-
lares da presença das guerreiras amazonas:

[…] vinieron hasta diez o doce, que 
éstas vimos nosotros que anda-
ban peleando delante de todos los 
indios como capitanas […] Estas 
mujeres son muy blancas y altas 
y tienen muy largo el cabello y en-
trenzado y revuelto en la cabeza, 
y son muy membrudas y andaban 
desnudas en cuero, tapadas sus 
vergüenzas, con sus arcos y flechas 
en las manos  (CARVAJAL, 1992, p.  
258).

As amazonas, procuradas sem sucesso 
por diferentes lugares e épocas e avistadas 
pelos expedicionários às margens do rio-mar, 
coincidem com as figuras clássicas gregas e 
também com aquelas presentes na literatura 
cavalheiresca, cujas características comuns 
são evidentes: guerreiras, belicosas, encon-
tros esporádicos com homens, separação dos 
filhos varões ou sua morte, a descrição física, 
o uso do arco e flecha, e seu rico império, que 
estaria localizado em algum lugar remoto 
perto da água, seja rio, braço de mar ou ilha.

À época, o contato dos espanhóis com 
as amazonas foi muito comentado, tanto na 
América como na Europa, e o impacto desse 
encontro foi tamanho que batizaram o rio 
com seu nome. Os livros sobre elas se multi-
plicaram. Até o início do século XVIII ainda 
se escrevia sobre elas e se procurava o reino 
das mulheres guerreiras no Novo Mundo, e 
muitos ainda seguiam suas pistas.

Mas não foram somente lendas da An-
tiguidade europeia que povoaram a mente 
dos conquistadores. Sua fantasia também se 
alimentou com aquelas encontradas no Novo 
Mundo. Pouco tempo depois da conquista do 
Peru, quando a grandeza de sua civilização 
tornava-se conhecida e a esperança da exis-
tência de outros impérios se fazia constante, 
começou a adquirir forma, de maneira tímida 
ainda, a lenda de um cacique que, seguindo 
um antigo rito religioso, transformava-se em 

ouro em pó e depois submergia em uma lagoa 
sagrada. Tratava-se de um ritual celebrado 
no reino Chibcha. A cerimônia do banho do 
cacique, na lagoa de Guatavitá, localizada no 
alto de uma montanha dos Andes, despertou 
a curiosidade e a cobiça dos conquistadores. 
A lenda conta que o cacique, em algumas 
oportunidades, “realizaba una ceremonia 
ritual con la finalidad de implorar la 
benevolencia de los dioses tutelares de la 
laguna, como también para ratificarse ante 
el pueblo como representante de esas divini-
dades (ARANGO CANO, 2004, p. 116).” Era 
banhado em terebintina e logo coberto por 
ouro em pó. Posteriormente, sentado em um 
trono coberto por tábuas de ouro, e, colocado 
sobre andaimes de madeira, o cacique (cha-
mado também de príncipe) era levado nos 
ombros pelas pessoas da comunidade, asse-
melhando-se a uma estátua dourada. Trazia 
sobre o peito uma patena de ouro incrustada 
de esmeraldas. Um enorme cortejo acompa-
nhava ao jovem cacique, todos ataviados com 
suas melhores vestimentas e joias. Depois 
do lento e difícil trajeto através das colinas, 
chegavam ao santuário, às margens da lagoa, 
onde o cacique subia em uma balsa cheia de 
oferendas, joias e esmeraldas, que o condu-
zia até o meio da lagoa. O príncipe se lançava 
dentro d’água juntamente com as joias e 
oferendas. Os presentes também lançavam 
suas oferendas, que geralmente eram joias 
de ouro.

Para el conquistador español, 
América indígena y “salvaje” le 
prometía ciudades completamente 
construidas en oro, en cuyas casas 
las joyas de este metal y de plata, 
estaban aparejadas con las esme-
raldas, que, según su propia fanta-
sía, tapizaban las viviendas de los 
poderosos caciques. Esta misma 
idea fue la que se difundió por to-
dos los rincones de la tierra y así 
fue como América se convirtió en 
un emporio de riqueza sin límites, 
donde el oro y las piedras precio-
sas abundaban como las arenas en 
el mar. La leyenda de El Dorado 
hizo de América la meca de la am-
bición y codicia humanas (ARAN-
GO CANO, 2004, p.115-116).

As notícias sobre as riquezas do El 
Dorado alcançaram a Europa, o que explica 
que não tenham sido somente espanhóis 
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os que chegaram em busca de suas pistas, 
mas também alemães, ingleses, franceses e 
holandeses, entre outros. É difícil citar outro 
mito que tenha exercido uma atração tão po-
derosa entre os conquistadores: o El Dorado 
foi incessantemente procurado por todos 
os cantos do Novo Mundo; inumeráveis 
expedições se formaram para iniciar uma 
busca desenfreada às douradas terras, nunca 
encontradas.

Belalcázar lo buscó en la planicie 
de Cundinamarca; los hermanos 
Quesada salieron de Quito y lo 
buscaron en la cordillera oriental 
de Colombia; Gonzalo  Pizarro y 
Francisco de Orellana en los fríos 
bosques de la Canela; Nuflo de 
Chaves en Perú, ascendiendo desde 
las orillas del Plata; Hutler, Martín 
de Poveda y Pedro Silva deambu-
laron por los llanos de Venezuela y 
Antonio de Berrío atravesó el con-
tinente de este a oeste, entre tantas 
otras expediciones que buscaron el 
ubicuo El Dorado (HEUFEMANN
-BARRÍA, 2012, p. 159-160). 

A febril busca por riquezas esteve 
influenciada, em parte, por narrativas exage-
radas dos primeiros conquistadores, os quais 
não fizeram mais do que sobrepor suas pró-
prias lendas às cerimônias e superstições dos 
índios, inflamando assim sua imaginação. 

O El Dorado transformou-se em um 
mito multifacetário, porque, para alguns, 
era um príncipe revestido por ouro; para 
outros, tratava-se de uma cidade riquíssima 
chamada Omagua; também era considerado 
uma lagoa que guardava os maiores tesouros 
inimagináveis, devido ao ritual que ocorria 
no local; e, finalmente, uma região denomi-
nada como País dos Omagua, onde ainda 
se vivia como na Idade do Ouro, onde havia 
riquezas, não faltava comida e se vivia em 
um estado de tranquilidade e felicidade eter-
nas. “Una historia que renueva la búsqueda 
ilusoria, tan renovada en muchas partes del 
suelo americano sobre un lugar incierto que 
surgía, tomaba fama y nunca fue posible 
disponer concretamente del mismo (BECCO, 
1992, p. XXXIX).” 

Ainda que a expedição fluvial capitanea-
da por Francisco Orellana não tenha admi-
tido que seu objetivo fosse procurar pelo El 
Dorado, na Relación se faz referência a um 
povoado vislumbrado, muito rico em ouro 

e prata, que seria a província de Omagua, 
na região amazônica. “[…] esto era ya en el 
señorío y tierras de Omagua, y por ser los 
pueblos tantos y tan grande y haber tanta 
gente, no quiso el capitán tomar puerto […] 
lo había en la tierra adentro de oro y plata 
(1992, p.246).” Da leitura se infere que se 
trata de uma região fabulosa: seus palácios, 
terras, habitantes e riquezas localizados terra 
dentro, onde estaria o tão procurado povo de 
El Dorado.

Em setembro de 1560, parte a conhecida 
e mal organizada expedição capitaneada por 
Pedro de Ursúa. O cronista Francisco Váz-
quez afirmou, ao começo da Relación, que o 
objetivo que os movia era procurar as terras 
do El Dorado, conquistá-las e as povoar:

[…] el virrey de Perú, Marqués de 
Cañete, tuvo noticia de ciertas pro-
vincias que llaman Amagua y Do-
rado y con deseo de servir a Dios y 
a su Rey, encomendó y dio poderes 
muy bastantes a un Caballero ami-
go suyo llamado Pedro de Ursúa, 
natural navarro, para que fuese a 
descubrir las dichas provincias, y 
le nombró por Gobernador dellas 
[…]  (1989, p. 49). 

Esse objetivo atraiu o interesse de 
muitas pessoas que sonhavam com riquezas 
prodigiosas e fáceis. Num primeiro momen-
to, o objetivo de encontrar as ricas terras do 
El Dorado se manteve firme por parte de Ur-
súa; no entanto, motins e traições marcaram 
a expedição, e, após o assassinato de Ursúa, 
Lope de Aguirre assumiu o comando, trans-
formando-se em uma das figuras mais cruéis 
e sanguinárias dos conquistadores, cujas 
arbitrariedades propagaram o terror junto 
aos expedicionários que desceram o curso 
do rio Amazonas. Por esse motivo, a ilusão 
de encontrar as terras douradas se tornou 
inconsistente e não chegou a se materializar; 
a selva, o isolamento e as mortes violentas 
foram consumindo os sonhos dos expedi-
cionários de tal forma que, uma vez mais, a 
figura tão procurada do cacique Dourado se 
esfumaçava.

Em ambas as crônicas, de frei Gaspar 
e de Vázquez, o imaginário está presente 
quando 

[…] las Amazonas, El Dorado y 
El País de la Canela conviven na-
turalmente con el cotidiano de los 
expedicionarios, y perfectamente 
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amalgamados en el texto con los 
hechos históricos. En ningún mo-
mento se cuestionan o problema-
tizan estos lugares o personajes en 
el relato. Se recuerda que ellos lu-
charon contra las guerreras ama-
zonas, estuvieron en el País de la 
Canela y vislumbraron las tierras 
de Omagua, donde se situaría El 
Dorado (HEUFEMANN-BARRÍA, 
2012, p. 237).

Baseados na análise de Arturo Uslar 
Pietri, de que a América foi criada, podemos 
inferir que a região amazônica também foi 
criada pelos conquistadores do século XVI, os 
quais não faziam outra coisa senão acomodar 
à realidade do Novo Mundo, desconhecida 
e assustadora, aos modelos imaginários de 
elevado componente medieval, que tinham 
apreendidos através de mitos, literatura 
de viagens, livros de cavalarias, lendas e 
religião. As amazonas deixaram nossa região 
estreitamente vinculada ao imaginário euro-
peu da Antiguidade e o El Dorado fortaleceu 
um ritual que representava a grandeza de 
um povo aborígene, através de uma bela 
lenda de veneração a seus deuses protetores. 
Fundidas, ambas as lendas propiciaram a 
mestiçagem da origem da região. Devido a 
seu nome, o rio e seu entorno ficaram para 
sempre marcados pelo imaginário desses so-
nhadores cavalheiros andantes que, ao longo 
do majestoso rio-mar, foram derrotados 
pelas míticas guerreiras, sem perderem de 
vista o fabuloso cacique dourado…
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O ato de narrar: fronteiras entre conto, mito e rito

Elza Moreira Alves 1 
Instituto Federal de Rondônia

O narrar histórias: uma prática re-
mota

Desde muito cedo o homem utiliza-se 
do prodigioso artifício de contar histórias 
no convívio em sociedade. Uma faculdade 
que lhe, por assim dizer, natural e imanente 
que há muito provoca o interesse das pessoas 
aproximando-as. Em simples lógica, onde há 
um contador há de se ter alguém para ouvi-
-lo. “A narrativa, que durante tanto tempo 
floresceu num meio de artesão - no campo, 
no mar e na cidade -, é ela própria, num certo 
sentido, uma forma artesanal de comunica-
ção” (BENJAMIN, 1994, p.205). 

Mesmo que de modo bem diferente, 
o contar estórias oralmente, ainda hoje, 
continua entre os povos de todas as culturas. 
Nessa perspectiva, postula-se que as narra-
tivas moldam o narrador, que por sua vez 
não poupa esforços na arte de descrever as 
circunstâncias dos fatos. Ele não transmite 
um acontecimento como se fosse uma infor-
mação, puramente, ao invés disso, enxerta 
na narrativa elementos peculiares próprios 
de si.

Isso posto, faz- se necessário saber que 
o conto, um gênero assumidamente oral,  é 
utilizado desde as sociedades primitivas 
para a transmissão dos fatos, dos rituais, dos 
ensinamentos religiosos, dos feitos míticos. 
Com o surgimento da imprensa no século 
XIV assumiu seu caráter escrito; expandiu-
se, haja vista ter sido traduzido nas mais 
diversas línguas.   Segundo Gotlib,

“o contar (do latim computare) 
uma estória, em princípio, oral-
mente, evolui para o registrar as 
estórias, por escrito. Mas o contar 
não é simplesmente um relatar 
acontecimentos ou ações. Pois re-
latar implica que o acontecido seja 
trazido outra vez, isto é: re (outra 
vez) mais latum (trazido), que vem 
de fero (eu trago). (GOTLIB, 1985, 
p.12)

Esse gênero textual vincula-se, primei-
ramente à invenção e à transmissão oral de 
histórias. Depois disso, consequentemente, 
vieram os registros escritos. Foi na versão 

escrita que se formalizou, o narrador com a 
função de contador – criador - escritor.  As-
sim, nas narrativas de caráter formalmente 
artístico, a voz do contador interferia no dis-
curso, pois aqueles que contavam as histórias 
procuravam elaborá-las artisticamente, sem 
deixá-las perder o tom da narrativa oral. 

Felizmente, com a evolução dos tempos 
isso não se perdeu. Atualmente, há novas for-
mas de se contar histórias e esta prática faz 
com que uma história se torne viva, presente, 
útil, ou então, promove a categoria mítica, 
fantástica, incrível do que foi narrado.

O conto, não tem compromisso com 
fatos reais, mas importa saber que a respeito 
do real, questiona-se, se é um real do dia a dia 
dos povos ou se é um real inventado pelo viés 
da arte literária, pois o conto é uma narrativa 
que ordena e integra os acontecimentos os 
quais interessam ao homem que, de alguma 
maneira, utiliza a mensagem que assimilou 
acerca do que lhe foi narrado no seu projeto 
de vida.

Nessa perspectiva, o ser humano busca 
significado no conteúdo de um relato que 
tanto pode ser verdadeiro como falso, uma 
vez que no conto não há como precisar os 
limites que existem entre aquilo que é a 
realidade e aquilo que é ficcional. O que de 
fato existe no conto é uma proximidade ou 
um distanciamento do mundo real. 

Dessa forma, o episódio narrado pode 
ser verossímil, apenas “refere-se a um epi-
sódio da vida real, não verdadeiro porque 
é ficcional, mas verossímil, ou seja, o fato 
narrado não aconteceu no mundo físico, mas 
poderia acontecer” (D’ONOFRIO, 1995, p. 
121). É assim que tanto o narrador quanto 
o ouvinte veem a possibilidade de justificar 
fatos do cotidiano. Aproveitam o episódio 
propagado para isso. Conforme Gotlib,

“há todo um repertório no modo 
de contar e nos detalhes do modo 
como se conta- entonação de voz, 
gestos, olhares, ou mesmo algu-
mas palavras e sugestões- que é 
passível de ser elaborado pelo con-
tador, neste trabalho de conquis-
tar e manter a atenção do seu au-
ditório. (GOTLIB, 1985, p.13)
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Assim sendo, o narrador é uma criação 
da pessoa, por isso não poderá abrir mão da 
fidelidade no ato de narrar uma lenda, um 
causo, uma experiência de vida. É importan-
te que o narrador saiba registrar com natu-
ralidade os sentimentos dos personagens, 
pois é assim que quem ouve uma história irá 
relacioná-la com o seu cotidiano. 

Segundo Benjamin o narrador “é uma 
espécie de conselheiro do seu ouvinte” (BEN-
JAMIN, 1975, p.65), isso porque o ouvinte 
busca absorver o ensinamento contido no 
que lhe foi narrado. Dessa maneira, ressal-
ta-se a importância de, no ato de narrar, se 
priorizar o extraordinário, o fantástico, bem 
como as explicações, os detalhes, os nós, as 
amarras da história. 

É desse modo que a vontade do ouvinte 
é instigada e ele próprio busca concatenar 
os fatos e com liberdade se projeta para o 
contexto da narração, assim, relaciona o 
mundo imaginário com o mundo real. Nesse 
sentido o caráter imaginário do episódio não 
é secundário, pois é por intermédio dele que 
há a possibilidade de mudança de atitude no 
momento de lidar com a realidade.

Conto popular e conto artístico: pe-
culiaridades

Quando se fala em conto o que se vem à 
memória de imediato são histórias diversas 
contendo reis, rainhas, príncipes e princesas, 
castelos, bruxas, duendes, bosques, etc. Tal 
pensamento está coberto de sentido, porém 
há de ressaltar que existe o conto popular 
que vem da tradição oral e o conto artístico.

O conto popular segundo D’Onofrio “é 
a forma mais universal de transmissão da 
cultura de um povo (...) documenta usos, 
costumes, fórmulas jurídicas, folclore, etc.” 
(D’ONOFRIO, 1995, p.110). Nestes, o ser hu-
mano integra-se ao maravilhoso de maneira 
natural; inclina-se para os valores neles ex-
pressos, aceitando-os. 

Seguindo essa linha condutora, faz se 
necessário ressaltar aqui, o conto maravi-
lhoso, também conhecido como fantástico 
ou de magia, que é uma forma de conto 
popular que existe desde os tempos mais 
remotos. São contos existentes por todo o 
mundo e que mantém estrutura semelhante, 
porém com algumas alterações na figura dos 
personagens, bem como em suas ações, isso 
dependerá do local onde foi criado. 

Segundo Propp, em um determinado 
“conto de magia da Rússia o personagem 
que é enganado é um urso, enquanto que no 
Ocidente é o diabo” (PROPP, 1984, p.15) tal 
afirmação permite afirmar que as partes que 
constituem os contos maravilhosos podem 
ser transportadas para outros contos sem 
nenhuma alteração. 

Nessa perspectiva, compreende-se que 
no conto popular as oposições bem e versus 
mal são enfatizados com o intuito de propor-
cionar reflexão seguida de julgamento por 
parte da massa popular, haja vista que isso 
demonstra o desejo dessa massa em aniquilar 
o mal em virtude do triunfo do bem. No con-
to popular, a ideia da superação é o núcleo da 
moral da história, para isso os personagens 
são dotados de artifícios sobrenaturais para 
que, em suas ações fantasiosas, ofusquem a 
realidade. 

Assim, com a invencibilidade imputada 
ao herói e à heroína a ilusão se sobrepõe à 
realidade. O final sempre feliz dos contos 
populares cumpre o desejo dos leitores que 
se envolvem com a trama e não aceitam a 
realidade, assim, têm seus desejos claramen-
te atendidos.

Em se tratando do conto artístico, 
compreendem-se aquelas que assumem a 
forma escrita “criadas por um único autor” 
(KNAPP, 2006, p. 01), nesse caso, a categoria 
da narrativa é a forma artística. 

No conceito de Soares o conto é “uma 
forma narrativa de menor extensão e se di-
ferencia do romance e da novela não só pelo 
tamanho, mas por características estruturais 
próprias” (SOARES, 1993, p.54). Trata-se 
se de um gênero que possui objetivos bem 
determinados, realiza-se com maior rigor 
na seleção dos dados que serão narrados ao 
leitor, prendendo sua atenção por não fazer 
digressões na trama, não conterem pausas, e 
já no clímax dá-se também o desfecho. 

Dessa maneira, tal narrativa não abre 
mão de sua totalidade, procura abarcar 
de uma só vez a história vivida pelos per-
sonagens. O narrador não faz retrocessos 
no momento em que produz a narração 
escrita, e ainda, seleciona com rigorosidade 
e harmonia os elementos essenciais para a 
simultaneidade das ações. Assim, concen-
trado em uma estrutura irreversível compõe: 
apresentação, a complicação, o clímax e o 
desfecho. Qualquer assunto pode se tornar 
matéria-prima para o conto contando que 
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mantenha características como a economia e 
objetividade.   

Não se sabe qual é a origem do conto, 
sabe-se, apenas, que remonta à antiguidade 
e que devido suas características estruturais 
serve de modelo para as demais formas de 
textos literários, porém há elementos em 
comum entre o conto popular e as demais 
formas simples de narratividade, são eles: as 
características da antiguidade, o anonimato, 
a oralidade, a persistência. 

Nesse sentido, a distinção entre o conto 
popular e as demais formas de narrativa 
é o caráter de universalidade, pois não se 
sabe até os dias atuais como narrativas que 
não possuem o nome do autor, de narrador, 
nome de países, nas quais as os enredos e 
personagens seguem o mesmo arquétipo são 
universalmente conhecidas, e, estão presen-
tes em todo o mundo. 

É impossível precisar onde um conto 
levará um leitor, haja vista que há uma 
imensidão de mundos a ele apresentados nas 
páginas desse gênero. Isso ainda consideran-
do a condensação do sentido; simplesmente 
pela ideia principal expressa com brevidade. 
Nesse sentido, os leitores se prendem às 
leituras por inúmeras razões; seja pela an-
gústia sofrida pelas personagens, seja pela 
sapiência, ingenuidade, frieza, indecisão as 
quais são submetidas.

           
O mito e o rito: elementos impor-
tantes no ato de narrar a magnitu-
de das histórias

Desde os tempos mais remotos o homem 
sempre teve necessidade de justificar o surgi-
mento do mundo, os fenômenos naturais, o 
princípio de vida e dos seres que povoam a 
terra, os fundamentos dos sentimentos como 
amor, ódio, inveja, etc. Assim, surgiram os 
mais diversos relatos explicativos, permeados 
de simbologias, representados por criaturas 
sobrenaturais dotadas de poderes – deuses 
e semideuses – responsáveis por manter a 
autenticidade do que se era propagado por 
uma determinada cultura e também religião. 

Nesse prisma, estuda-se o mito “uma 
narrativa de caráter sacralizado. Não só se 
acredita em sua veracidade, mas ela expressa 
a própria fé sagrada do povo” (PROPP, 1984, 
p. 221), assim, as narrativas com esse forma-
to vêm cumprir o papel de tentar explicar, 
de forma artística, a realidade. Desse modo, 

compreende-se que as cerimônias, as dan-
ças, as orações, os sacrifícios, dentre outros, 
são elementos que se tem como exemplo 
de ações que correlacionam com atos do 
cotidiano do homem. Assim, o mito uma vez 
criado passa a ser objetivo de crença popular 
nas sociedades primitivas.

De acordo com D’Onofrio “em sua 
acepção mais comum o mito é uma história 
ficcional sobre divindades, inventada pelos 
homens para explicar a origem das coisas 
ou justificar padrões de comportamento” 
(D’ONOFRIO 1995, p. 106). Por esse prisma, 
pode-se compreender que o mito é uma 
crença-verdade, já que tenta explicar as ori-
gens das coisas e se referem à realidade da 
vida cotidiana. 

No entanto, ressalve-se que o termo 
mito é utilizado, por muitas vezes, pejorati-
vamente para se referir às crenças comuns, 
isso porque tais crenças não possuem funda-
mento científico, e por serem consideradas 
histórias de um universo tão-somente fictício, 
cultivadas por determinadas comunidades.

O mito segue uma lógica peculiar, esta 
perde sua dinastia com a evolução da so-
ciedade, haja vista que quando o homem se 
tornou mais racional, a reflexão consagrou 
o fim da inocência mítica induzindo- o a ser 
mais reflexivo e capaz elevar sua consciência 
crítica. Contudo, o homem tenha se tornan-
do mais crítico, não se aboliu o que já estava 
consagrado pelo viés mitológico. 

 Nessa perspectiva, o mito é considera-
do um relato sagrado que aborda os grandes 
feitos dos seres mitológicos nos quais o povo 
crê, é “parte de pressupostos indeléveis de 
verdades naturais concebidas a uma com-
preensão natural, que compartilha a todos 
um sentimento geral da vida” (PAZ & MÁR-
QUEZ, 2011, p. 102-103). Postula-se que os 
temas mencionados nos espaços mitológicos 
têm sua importância para uma determinada 
comunidade. São experiências que impõem, 
além do respeito, a veneração; não se enxerga 
verdade nestes relatos, porém isso não é im-
portante, porque o que se valoriza de fato são 
as formas de encantamento que estes trazem. 
Isso permite dizer que até acontecimentos 
históricos se transformaram em mitos, pois 
adquiriram determinada carga simbólica 
para uma dada cultura porque foram criados 
antes da formação da consciência reflexiva. 

Somando-se ao exposto, faz-se neces-
sário salientar que, o mito é vivido através 
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dos atos ritualísticos; diversas comunidades 
preservam rituais venerando deuses e ele-
mentos da natureza. Teoriza-se que o mito e 
o rito são temas interrelacionados. Um rito 
é envolto de mitos. De acordo com a teoria 
proppiana, 

o rito, originalmente é um meio 
de luta contra a natureza, não de-
saparece, quando mais tarde são 
criados meios mais eficientes de 
luta e de transformação da natu-
reza; adquire um significado dife-
rente (PROPP, 2002, p. 13). 

Comungando do pensamento do teórico 
acima, compreende-se que rito fundamenta 
o modo como o qual o homem se coloca em 
ação dentro do mundo no qual está vivendo, 
seguindo, assim, a transformação dos ritos 
de acordo com as épocas, haja vista que na 
natureza os elementos não são estáticos, as-
sim, não seriam também, as ações dos seres 
humanos. 

Importa saber que os povos das mais 
remotas comunidades têm em suas raízes 
fundamentos dos costumes ligados à religio-
sidade; desde as sociedades mais tradicionais 
às modernas industrializadas é comum a 
prática pública dos rituais cíclicos e inicia-
tivos da vida individual com a finalidade de 
inculcar, nos seus membros, os valores indi-
viduais e coletivos. Isso é perceptível quando 
se realizam rituais de batizados, iniciação 
à vida adulta, casamentos, despedida dos 
mortos, folguedos, homenagens aos santos, 
etc. Os povos por mais modernos que se de-
nominem cultivam em seu íntimo as raízes 
profundas de suas origens.       

Nesse sentido, entende-se por rito, as 
cerimônias com regras determinadas cuja 
função é transmitir os mitos aos membros 
dos diversos segmentos sociais e ensinar-
lhes valores, atitudes e comportamentos. 
Nesse prisma, Terrin apresenta o rito como 
“o ordenador de papéis e distribuidor de 
funções na medida em que é, originalmente, 
ato interpretativo/indicador das relações 
fundamentais do ser humano” (TERRIN, 
p.211- 212), é assim que apregoa nos mem-
bros da sociedade os valores individuais e 
coletivos. 

Por serem os ritos uma série atos e de 
comportamentos estritamente codificados de 
determinadas sociedades, para a realização 
deles há sempre simbologias apropriadas, 

as quais é possível conhecer por intermédio 
das narrativas ficcionais. E, mais, devido o 
rito possuir função clara de aprendizagem, é 
comum encontrar em tais narrativas as des-
crições de atos simbólicos que incluem, além 
dos aspectos do cerimonial, o seu processo 
de preparação.  

Desde os mais antigos estudos, o rito e 
a religião são temas interligados. Diz-se que 
é impossível separá-los. A religião, por sua 
vez, mistura-se ainda aos costumes outro 
tema diretamente ligado ao rito. Conforme 
postula Propp, “o conto conservou vestígios 
de mitos e costumes, tanto é verdade que 
muitos mitos só encontram sua explicação 
genética se comparados aos ritos” (PROPP, 
2002, p.10-11), os ideais sociais ganham 
consistência com os atos ritualísticos os 
quais permitem uma transposição do real, 
comporta uma comoção cósmica que pode 
ser ponte para outro mundo, um mundo 
possível no qual as regras têm significados 
múltiplos, simbólicos. 

Faz-se necessário expor que, o mito é 
vivido através dos atos ritualísticos; diversas 
comunidades preservam rituais venerando 
deuses e elementos da natureza. Os atos ri-
tualísticos nasceram junto com o ser humano 
de forma natural; essa atividade existe mes-
mo antes da linguagem falada. Isso suporta 
afirmar que o rito não é uma reação à vida, 
mas uma reação àquilo que o pensamento 
humano faz da vida. A experiência, apresen-
tada nos rituais é vivida antes mesmo dos 
seres humanos pensarem a seu respeito. 

Nesse sentido, deve-se graças aos dife-
rentes formatos das narrativas, pois é dessa 
forma que os ritos se perpetuam, respeitando 
as particularidades culturais de cada povo. 
Graças aos narradores os personagens dota-
dos de poderes mágicos foram se juntando 
personagens do cotidiano. E ao final tem-se 
uma gama infinita de enredos com os mais 
diversos enfoques subsidiando os seres hu-
manos no seu intento de se conhecer, de se 
colocar à prova e, sobretudo, propagar o que 
lhe foi ensinado.

Considerações
As narrativas ficcionais influem no ato 

de pensar do homem, isso por explorarem 
temáticas peculiares das regiões, e ao mesmo 
tempo possuírem abrangência universal. São 
vastas e diversas que fogem ao estudo dos 
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fenômenos que representam em sua totali-
dade por todos os lugares do mundo. Dessa 
forma, postula-se que elementos como o 
envolvimento histórico-social a, a interação, 
e a informação linguística nelas contidas 
importam ao ser humano no sentido de auxi-
liá-lo na construção do conhecimento. 

Os contos populares de forma simples 
são fontes riquíssimas para mostrar vivên-
cias acerca do bem, do mal, da vingança, da 
morte, da justiça, da superação, da verdade, 
do amor, da amizade, da paz, da esperança, 
dentre outros. 

Indivíduos de todo o mundo apreciam 
as inúmeras tramas inventadas, pois é assim 
que se tem a oportunidade de sorver a ri-
queza no tangente às diversas culturas, bem 
como se perceber no mundo real como um 
ser capaz de assimilar a mensagem do fato 
narrado. Por isso, diz-se uma mesma história 
possui inúmeras faces; a cada vez que alguém 
conta um causo, uma fábula, uma lenda, 
acrescenta-lhe alguns novos elementos. 

Convém dizer que nos contos de forma 
canônica há a preocupação em elaborar uma 
trama que prenda o leitor, uma vez que o fato 
narrado lhe servirá de embasamento em sua 
vida cotidiana da mesma forma como ocorre 
nos contos populares.

Assim sendo, o narrador acrescenta 
àquilo ouviu seu jeito próprio de contar, 
reduz algo que julga ser menos importante, 
mas mantém a coerência da narrativa. Pre-
servam-se os personagens, os valores que 
lhes são atribuídos, suas astúcias, é dessa 
forma que a história, o escritor, o leitor, o 
narrador e o ouvinte comungam no mesmo 
cálice da arte literária. 

Peculiaridades das narrativas à parte, 
pois a arte de narrar os contos infantis, das 
fábulas mitológicas, das lendas, dos rituais 
de louvores aos santos, das manifestações de 
fé, além de encantar auxilia na construção 
de seres humanos melhores, uma vez que 
quando estes se deparam com uma dessas 
histórias invariavelmente aprendem com 
elas a lidar com as situações do cotidiano. 
Feita tais considerações, compreende-se que 
as narrativas têm adeptos salvaguardados 
pela arte literária. Assim sendo, o tradicio-
nal, o trivial, o popular, o artístico dos contos 
transforma o pensamento humano.

Notas
1  Professora de Língua Portuguesa do Instituto Fe-

deral de Rondônia- IFRO, câmpus Ji-Paraná.Mestre em Ciên-
cias da Linguagem pela Universidade Federal de Rondônia- 
UNIR.
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Mas afinal, o que é mesmo universal? Sobre o entre-lugar da 
literatura (da cultura) da amazônia em tempos de culturas hí-

bridas

Emidio Junior Santos Bahia
Universidade do Estado do Pará

Introdução
Esse artigo tem por finalidade expor 

considerações teóricas sobre a dicotomia 
universal e local na literatura (na cultura) 
da amazônia, resultante como será exposto, 
de um processo de miscigenação cultural 
amplo que dá forma e vida aos processos 
simbólicos, ratificando a ideia de que a 
cultura amazônica é uma cultura universal 
por ser híbrida, mesmo sendo marginalizada 
(nesse caso considera-se esse marginalizado 
enquanto cultura da margem, excluída). E 
que a dicotomia universal e local não existe 
de fato no eixo da cultura assim como vem 
sendo transmitido boca-a-boca, e sim, num 
eixo de pensamento totalmente diferente da-
quilo que se compreende enquanto sistema 
universal de cultura, logo, de arte.

O método de análise utilizado na ex-
posição é o comparativo-descritivo, fazendo 
um paralelo com as teorias elencadas para 
a fundamentação teórica aqui abordada e a 
ratificação ou não dos conceitos. Para tanto, 
foram utilizados como corpo teórico autores 
diversos que tratam do tema Universalismo, 
como Goethe no campo da literatura e Sil-
viano Santiago, no eixo das ciências sociais. 
Além de outros teóricos que abordam con-
ceitos relevantes e que ratificam ideias para 
o desenvolvimento desse modo de pensar 
a cultura amazônica aqui exposto, como: a 
interpretação de (KESTLER, 2008) para a 
ideia de universalismo exposta por Goethe, a 
qual versa o universal enquanto intercâmbio 
cultural. Os conceitos de imitação e diluição 
utilizados por (FAUSTINO, 2003), ratifican-
do e ideia de que não existe nada unívoco e 
sim, múltiplo. E as considerações teóricas 
sobre culturas híbridas de Néstor Canclini. 

A discussão sobre o particular (local) e 
o universal em lugares que não estão ligados 
diretamente àquilo que se convencionou 
chamar centro cultural (como acontece no 
Brasil no eixo Sul-Sudeste, onde tudo aquilo 
que está à margem não é considerado cultura 
nacional muito mais por razões político-i-

deológicas do que estéticas), ainda é bastante 
frequente. A busca do entre-lugar universal/
local provocou uma discussão acalorada em 
Belém-PA, quando nos referimos à nomen-
clatura dada à literatura produzida no Pará.

Em artigo publicado pelo Profº Paulo 
Nunes no blog: escritoresap.blogspot.com 
sob o título Literatura Paraense Existe?! 
Nunes considera que a expressão Literatura 
Paraense: “além de ser acanhada demais, 
fere a universalidade, princípio básico a qual-
quer manifestação que se deseje artística”. 
(NUNES, 2008, p.1). E segue argumentando 
que a aceitação da denominação literatura 
paraense para as manifestações literárias 
produzidas no Pará, significa “cairmos numa 
armadilha fácil, montada por aqueles que 
tentam perpetuar-nos como frutos de uma 
cultura exótica, regional, incapaz de difundir 
sentimentos universais” (NUNES, 2008, p.1). 
Logo, a denominação Literatura Paraense 
deve ser substituída pela adjetivação-pátria 
literatura brasileira de expressão amazô-
nica. Em virtude da não superfragmentação 
de um processo cultural bem mais amplo, o 
nacional. 

Já Edilson Pantoja em seu artigo Não 
Existe Uma Literatura Paraense?! 1 em con-
traposição ao pensamento de Nunes, afirma 
que a troca de designação para literatura 
brasileira de expressão amazônica não é 
mais que uma mudança de nomenclatura 
que não oblitera o termo Literatura Pa-
raense, mas o substitui por outro termo de 
igual valor. E que não se pode: “em nome 
de um desejo de universalização, suprimir 
o regional.” (PANTOJA, 2003). Afirmando 
que sem o local (o particular), não existiria 
o universal, e nem o nacional sem o regional.

Mas o que é mesmo Universal?
Determinemos aqui duas ideias sobre 

aquilo que é considerado universal. Uma no 
conceito da própria área da literatura advin-
do de Goethe, segundo consta, o primeiro a 
usar esse termo nos estudos literários, e ou-
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tra fundada na exposição do teórico Silviano 
Santiago, também da área da literatura, mas 
com um viés voltado para a área das ciências 
sociais. Segundo Goethe em trecho de uma 
de usas cartas denominado Poesia e Uni-
versalismo, ele define universal da seguinte 
forma:

Vejo cada vez mais [...] que a poe-
sia é um bem comum da huma-
nidade, um bem que aparece por 
todo lugar e em todas as épocas, 
em centenas e centenas de pes-
soas. (...) A bem verdade, se nós, 
alemães, não olharmos para além 
do nosso ambiente estreito, su-
cumbimos com certa facilidade à 
arrogância tola. Por esse motivo, 
gosto de acompanhar outras na-
ções; e aconselho a todos a fazer o 
mesmo. Nestes tempos, a literatu-
ra nacional não quer dizer muito, 
a hora é da literatura do mundo, 
e cada um deveria contribuir para 
o seu desenvolvimento. Estimar o 
que vem do estrangeiro, contudo, 
não nos deveria levar à fixação em 
coisas particulares, consideran-
do-as modelo. Não convém pen-
sar que a China é exemplar, ou a 
Sérvia, Calderón, Os Nilbelungen. 
Em vez disso, se desejarmos o mo-
delo, temos de voltar aos gregos, 
cuja obra sempre reproduziram a 
beleza humana. Tudo o mais deve-
mos contempla apenas do ponto de 
vista histórico, aproveitando tudo 
que há de bom, sempre na medida 
do possível. (GOETHE apud SOU-
ZA, 2011, p.132).

A ideia de Goethe de universal está li-
gada à observação do estrangeiro, da cultura 
além da nacional, no entanto, não tomando 
as coisas particulares. E se quisermos utilizar 
um modelo, devemos voltar aos gregos, cujas 
obras sempre reproduziram a beleza huma-
na. Nesse sentido, Goethe se fixa não num 
particular, e sim, num modelo que reproduza 
a beleza, para a utilização como molde. Logo, 
a ideia exposta propõe uma busca da beleza, 
aproveitando tudo, na medida do possível.

Afinal, o que é ser universal? Segundo 
(KESTLER, 2008), no artigo: “O conceito de 
literatura universal em Goethe”, é possível 
compreender que a ideia de Goethe está mais 
ligada ao processo de comunicação e àquilo 
que há de comum entre as diferenças cultu-
rais, aquilo que ele denomina: Weltliteratur 

(Literatura Mundial).
Depreende-se de suas reflexões ex-
postas em cartas, conversas e rese-
nhas que Goethe entende Weltlite-
ratur não no sentido de um cânone 
literário de obras exemplares e 
muito menos no sentido de um su-
mário quantitativo sempre cres-
cente de obras literárias de todas as 
épocas e lugares. Goethe denomina 
de Weltliteratur o que atualmente 
chamamos de intercâmbio e comu-
nicação intercultural, nos quais se 
manifestaria o que há em comum 
entre as diferentes culturas, sem 
que se apague a individualidade 
que se baseia em diferenças nacio-
nais. No sentido prático, Weltlite-
ratur se refere à tarefa dos escrito-
res e poetas, que devem fomentar o 
intercâmbio intelectual através de 
traduções, resenhas, discussões e 
encontros pessoais. A idéia da uni-
versalidade da poesia combina-se 
no conceito goetheano de Weltlite-
ratur à necessidade da prática da 
tolerância entre os povos, da acei-
tação das diferenças culturais e da 
ênfase no universalmente huma-
no. (...) Não se baseia em idéias de 
homogeneização cultural e muito 
menos em noções particularistas, 
sectárias, de uma suposta superio-
dade cultural de determinados po-
vos ou em ideais patrióticos. Pelo 
contrário. Para Goethe, já desde 
a época do assim chamado Clas-
sicismo de Weimar, ou melhor, de 
sua coalizão estética com Schiller a 
partir de 1794 e até a morte deste 
em 1805, não se tratava de valori-
zar o estritamente nacional em de-
trimento do universal. (KESTLER, 
2008).

Nesse sentido, a ideia de Weltliteratur, 
segundo Kestler, não está calcada em um 
paradigma estético de homogeneização e 
noções particularistas de segregação, e sim, 
de tolerância, intercâmbio e comunicação 
intercultural buscado no que há de comum 
nas diferenças culturais, que o intercâmbio 
intelectual, por meio das traduções, rese-
nhas deve ser estimulado para o viés de 
uma literatura do mundo, universal, mas 
que também observa o particular, ao mesmo 
tempo não se restringe somente a esse, e 
não acatando medidas de superioridade e 
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homogeneização de cultura(s). No entanto, 
deixemos claro que a discussão apesar de 
aludir ao termo Weltliteratur, refere-se ao 
conceito de Weltdichtung, ou Dichtung, que 
segundo (CANDIDO, 1996, p.12): “é o que 
significa escrever em estilo literário e com o 
intuito criador”.  Em contraposição a Litera-
tur, que é o conjunto do que se escreve sobre 
qualquer assunto, não necessariamente o 
literário. Sendo essa a acepção germânica 
voltada para compreensão grega. Hoje, a 
definição corrente é Weltliteratur.

No campo das ciências sociais, Silviano 
Santiago discute a denominação universa-
lidade como um jogo do colonizador com o 
intuito de difundir a história da Europa como 
universal e a difusão de uma uniformização 
ocidental do mundo, tornando-nos reféns 
desse processo. Segundo ele: 

A universalidade ou bem é um jogo 
do colonizador, em que se conse-
gue pouco a pouco a uniformiza-
ção ocidental do mundo, a sua to-
talização, através da imposição da 
história europeia como Historia 
universal, ou bem é um jogo dife-
rencial em que as culturas, mesmo 
as em situação econômica inferior, 
se exercitam dentro de um espaço 
maior, para que se acentuem os 
choques das ações de dominação e 
as reações dos dominados. (SAN-
TIAGO, 1982, p.23-24).

Nesse sentido, a universalidade seria 
um bem criado para a dominação cultural 
de um espaço maior (o global) de sistemas 
que numa tentativa de afirmação identitária, 
puramente etnocêntrica2 impõe por meio 
da ratificação da história da Europa como 
uma história universal, uma hegemonia 
cultural e uma tentativa de homogeneização 
do processo cultural, instituindo um modelo 
de vida e de cultura amplamente difundido 
na hipermídia nesse século e pelos jornais 
desde os séculos XVIII e XIX. Demonstran-
do o importante papel da mídia enquanto 
propagadora desse sistema ideológico de 
uniformização da cultura ocidental, princi-
palmente na América.

Logo, no sentido aqui exposto, corrobo-
rado pelo conceito de Goethe, ser universal 
é ser híbrido. É ser a mistura, o entremeio, 
de sistemas simbólicos diferentes. É a não 
restrição do olhar no local, no particular, e 
sim, tomar “o local e o universal”, a literatura 

(a cultura) regional e a do mundo, num sen-
tido em que ambas convivam em harmonia 
na busca por uma beleza; não havendo 
superposição ou imposição de sistemas 
simbólicos, tornando outros sistemas reféns 
de processos colonizatórios e midiáticos que 
professam ideologias de homogeneização em 
favor de um sistema “ocidental” de cultura e 
de vida, que desconsideram particularidades 
mais por questões político-ideológicas do 
que estéticas, marginalizando culturas em 
nome de um etnocentrismo estéril e unifor-
mizador.

Sobre a hibridação cultural e a uni-
versalização da cultura

Existe cultura pura? Durante muitos 
anos, os nacional-socialistas germânicos 
propagaram aos quatro ventos a ideologia 
da raça pura - a ariana de ascendência ger-
mânica - a qual seria o berço de uma cultura 
superior. Justificativa como se sabe para o 
massacre do qual foram vítimas centenas de 
judeus. Esse etnocentrismo na cultura é algo 
que muito se discutiu e se discute. Não seria 
o Sentimento Ocidental um etnocentrismo? 
O que seria a cultura ocidental? Seria real-
mente uma homogênea cultura de Atenas, a 
Paris, Londres, New York, Ciudad de México, 
Brasília e Buenos Aires? 

Sabemos que jamais houve e jamais 
haverá na história da humanidade uma cul-
tura pura. O que há são as culturas de menos 
contato e as culturas de mais contato social. 
O que possibilita uma maior troca simbólica, 
no caso da segunda, e uma menor, no caso 
da primeira. No entanto, com o processo de 
globalização da cultura desde meados do 
século XIX (com a segunda revolução indus-
trial) até hoje com a hipermídia, o contato 
entre os povos de diferentes culturas foram 
se estreitando e se entrelaçando. Criando 
uma hibridação cultural bem mais aparente 
do que outrora. Um exemplo é o processo 
de ocidentalização da cultura oriental e do 
médio oriente. Hoje Xangai e Pequim não 
são mais as burlescas cidadelas na qual ainda 
se utiliza como meio de transporte principal 
os riquixás, mas outros meios mais velozes e 
contemporâneos como os metrôs e os trens
-bala. No cenário social contemporâneo de 
Tóquio, as gueixas já não produzem o mesmo 
papel. 

O que vemos nesses países é um modo 
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de vida quase semelhante ao modelo de 
vida divulgado pela mídia nesse sistema 
de universalização da cultura ocidental 
(germano-francobritânica), e agora, no 
final do século XX e início do XXI, Ameri-
cana (estadunidense) criando um processo 
denominado: universalização da cultura; 
tentativa de homogeneização do processo 
cultural, que (SANTIAGO, 1982, p.24) define 
como: “uniformização ocidental do mundo”. 
No entanto, por maior que seja a tentativa 
de homogeneização, essas ainda preservam 
processos tradicionais, certos aspectos da 
cultura local. Como cita (BAUDELAIRE, 
1998): todo moderno tem uma tradição. 
Nesse caso, tradição e moderno são pares 
dicotômicos intrínsecos, viventes em uma 
relação de mutualismo contínuo.

Mas essas culturas em contato não são 
um fenômeno novo, resultante do cenário 
social da modernidade e pós-modernidade, e 
sim, algo que sempre houve, mas com menor 
intensidade. O comércio é o maior incenti-
vador desse processo de hibridação cultural. 
Os Pidgins3 são exemplos desse processo. 
As próprias cidades também são exemplos 
dessa sistemática híbrida cultural. Durante a 
Idade Média, as grandes cidades eram ina-
bitadas e o espaço cultural estava restrito as 
pequenas vilas e à vida campesina, criando 
um isolamento e uma miscigenação cultural 
menos intensa, mas ocorrente devido aos 
andarilhos que circulavam entre essas vilas, 
e também, é claro, aos comerciantes. Os 
jograis e menestréis são exemplos de andari-
lhos que transmitiam a cultura pela via oral, 
e por meio desse a cultura sofreu algumas 
transformações e hibridações. Nesse caso, 
não levamos em conta aquilo que se entende 
enquanto um profissional “contador de histó-
rias” dotado de certa sistematicidade do ato 
de contar e tão bem exemplificado por V. I 
Propp em Morfologia do Conto Maravilhoso. 
E sim, por pessoas responsáveis pelo contato 
cultural entre os povos europeus e difusores 
de processos simbólicos de origens diversas. 
Mas esse sistema de hibridação não detém 
o mesmo poder de miscigenação do que as 
grandes cidades, principais responsáveis por 
trocas simbólicas intensas e significativas na 
história das culturas. Miscigenando sistemas 
simbólicos e recriando/reinventando cultu-
ras.

Na Amazônia, o isolamento resultante 
da vastidão territorial, da densidade da 

floresta e do abandono da região até antes 
da descoberta do látex na região (a partir da 
segunda metade do século XIX) institui um 
sistema cultural relativamente pouco misci-
genado. Nesse período, a cultura amazônica 
estava restrita: à cultura indígena, à cultura 
“branca” e africana (oriunda do processo 
de escravidão), resultado das incursões dos 
colonos na região, sendo que pela vastidão 
territorial desde os últimos limites do Ceará 
à subida do Amazonas até Castella, não havia 
mais do que nove povoações de brancos, 
sendo que dessas, três eram vilas de dona-
tários em extrema decadência e abandono, 
segundo relata (D’AZEVEDO, 1999, p. 189-
190). Mas com a exploração do látex, a região 
rapidamente se desenvolveu e em poucos 
anos Belém e Manaus, pequenas vilas ribei-
rinhas esquecidas no Inferno Verde, de Al-
berto Rangel, transformaram-se em grandes 
cidades, mímese de Paris e Londres, onde 
circulavam: bondes, companhias de teatro 
europeias que se apresentavam em teatros 
neoclássicos suntuosos, populações nordes-
tinas, paulistas, capixabas, inglesas, dentre 
outras. O resultado desse processo é um sis-
tema cultural extremamente peculiar, mistu-
ra de um sistema social ocidental, moderno 
(no sentido de modernização resultante do 
modelo de vida industrial), universalizado, e 
um sistema local, oriundo do modelo de vida 
indígena e ribeirinho, caboclo. Criando um 
estreitamento de laços entre a Amazônia e o 
restante do sistema cultural brasileiro e es-
trangeiro. O resultado é uma cultura híbrida 
que mistura uma tradição oral, advinda das 
culturas indígena e africana, e de tradição 
escrita, ligada à cultura europeia, com a cir-
culação de romances europeus na região por 
meio dos gabinetes de leitura como o Grêmio 
Literário Português e dos jornais diários que 
publicavam variedades, de contos a roman-
ces-folhetins.

No campo da literatura, muito do 
considerado universal é apenas imitação, 
diluição ou influência de obras, autores e 
estilos. O que seriam d’Os Cantos poundia-
nos sem Homero? (o próprio Pound admite 
a influência); haveria a cultura brasileira 
como a conhecemos hoje sem as culturas 
portuguesa, espanhola, africana e indígena? 
Dalí sem Breton? (Será que Dalí faria qua-
dros surrealistas? Teria ele não se insurgido 
contra seus professores passadistas da Real 
Academia de Belas Artes de São Fernando e 
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tornado-se o Dalí que conhecemos?) Buñuel 
sem Dalí? (Teria feito o monumental Un 
Chien Andalou). Mário Faustino, poeta, 
jornalista e crítico de poesia brasileiro diz o 
seguinte sobre a imitação e a diluição4:

Camões lírico imitou Petrarca; 
Camões épico, Virgílio, que por 
sua vez imita Homero. Diluindo, 
entretanto, Camões eventualmen-
te supera seu modelo (Petrarca: 
sonetos e canzoni) e quase sempre 
transforma-o, imprimindo outras 
direções as suas linhas de força 
(imitando Virgílio). Mas os imita-
dores de Camões, em Portugal e no 
Brasil, sempre foram meros dilui-
dores, servindo apenas para en-
fraquecer e vulgarizar a corrente 
original. O caso de Bento Teixeira, 
com sua Prosopopéia, é o mesmo 
dos portugueses Jerônimo Corte 
Real (Segundo cerco de Diu, 1574) 
e Francisco de Andrade (Primeiro 
cerco de Diu, 1589): Camões diluí-
do sem vigor criador e sem compe-
tência técnica. (FAUSTINO, 2003, 
p.51).

A história da humanidade está repleta 
de imitadores, diluidores, Ipsis litteris5 de 
autores que influenciaram outros etc. Por 
isso o sentimento de universalização da 
cultura está repleto de equívocos, sobretudo 
ideológicos. No mundo contemporâneo não 
se fala mais em identidade e sim, identidades. 
Resultante do conflito desse sistema cultural 
híbrido, no qual o Ser já não se identifica 
totalmente com o seu espaço ou não conse-
gue se identificar com os traços daquilo que 
entende enquanto sistema simbólico fruto da 
cultura local. Demonstrando um sistema cul-
tural muito mais múltiplo do que unívoco6. 
Por isso há a falta de identificação com o esse 
meio extremamente híbrido, caleidoscópico, 
da contemporaneidade. 

Literatura (cultura) da Amazônia: 
processos de miscigenação

Nos termos da literatura da Amazônia, 
aquilo que é considerado universal é jus-
tamente aquilo que dialoga, que permeia 
entre o local, nas vozes literárias da região, 
e o dito “universal”. Desde os motes, cor 
local, metro. Seria Dalcídio Jurandir, local? 
Os bucólicos personagens de Chove nos 
campos de Cachoeira são marajoaras, mas 

apresentam conflitos sociais e existenciais. 
Seria Eutanázio mais bucólico que Fabia-
no7?! Segundo (FARES, 1996, p. 55): “No viés 
de Eutanázio, o mundo era visto através das 
lentes do pessimismo e da amargura”. Assim 
como ocorre em Vidas Secas com Fabiano, 
Werther de Goethe, dentre outros persona-
gens da literatura denominada universal. A 
cor local de Dalcídio pode ser regional, mas 
as temáticas, o metro, são universais. O ro-
mance e os problemas sociais e existenciais 
não são exclusividade do sistema simbólico 
amazônico. O que há em Dalcídio é o regional 
sem o regionalismo. Característica que per-
passa muitos dos escritores do modernismo 
de 30 na literatura brasileira, como: Graci-
liano Ramos, Guimarães Rosa, José Lins do 
Rego. E ratificado pelos professores-jurados 
de estética segundo (BAUDELAIRE, 1998), 
e visto como um modelo a ser seguido pelos 
escritores que enveredem por essas águas 
tormentosas e até profanas das literaturas 
consideradas locais, de margem. 

Temáticas como o amor, a religião, a 
morte dão o tom de muitas obras poéticas 
consideradas universais na literatura mun-
dial e da amazônia. Os conflitos de amor 
(homo) erótico em Mário Faustino não são 
considerados regionalistas, não pelo seu ca-
ráter de abordar temáticas ditas universais, 
mas pelo seu constante diálogo com T.S 
Eliot, Pound e poetas de língua inglesa apro-
veitando o possível na busca por uma beleza.  
Os conflitos religiosos e o diálogo com o anjo 
de Rilke feitos pelo próprio Faustino e por 
Paulo Plínio Abreu também não podem ser 
considerados regionalistas, pois seguem uma 
lógica de não particularização, da observação 
de outros sistemas simbólicos.  Assim como 
a poesia concreta com motes filosóficos de 
Max Martins, com a utilização de um sistema 
estético não voltado totalmente para o local. 
Temáticas não devem servir de metro avalia-
dor para a definição de obras como locais; o 
mais importante, no entanto, é avaliar a sua 
capacidade e vigor técnicos pautados em uma 
observação além da ótica local; passando a 
discussão - do campo particularista, sectário 
- para o espaço da arte, da crítica, enfim, o 
campo literário. 

Os autores descritos anteriormente são 
aquilo que a crítica literária local e mesmo a 
nacional considera o mais importante (o uni-
versal) da literatura produzida no Pará. Mas 
e a Academia do Peixe Frito8? Seria possível 
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tachá-la de regionalista, local? Bruno de Me-
nezes, maior representante desse grupo des-
creve em Batuque9 uma Amazônia realmente 
intimista, enfocando para as temáticas da 
região, mas o que se desconhece é que a obra 
vai além... O batuque do negro nas prosas 
poéticas de Bruno de Menezes revelam as 
sonoridades da região amazônica e além 
dela. A sonoridade de uma cultura não só 
amazônida, pois apresenta como referências 
musicais: o lundum, jongo, carimbó, samba, 
chorinho, maxixe, quadrinha, toada, lada-
inha, segundo (CASTRO, 2010); o batuque 
do tambor vindo com as naus séculos antes, 
com os negros escravizados, as quais estão 
presentes na obra de Bruno de Menezes e em 
outras obras da cultura nacional, e por que 
não dizer, mundial. Ratificando a ideia da 
não observação somente do particular, pois 
as sonoridades descritas por Bruno em Ba-
tuque não são somente fruto de um sistema 
local, mas múltiplo, aproveitando o possível 
de outros sistemas melódicos, ou usando o 
termo de Pound, impressionando os sentidos 
pela variedade da melopeia. 

Muito daquilo que se considera local, 
fruto simbólico da cultura da região não mais 
é do que um híbrido com origens diversas e 
muitas vezes, desconhecidas. Néstor Cancli-
ni afirma que muitas das obras da arte e da 
literatura latino-americana são realizações 
de fora do nosso continente, no entanto, são 
interpretadas como paradigmas da nossa 
identidade.

É sabido quantas obras da arte 
e da literatura, avaliadas como 
interpretações paradigmáticas 
de nossa identidade, foram rea-
lizadas fora do continente, ou ao 
menos dos países natais de seus 
autores. Desde Sarmiento, Alfon-
so Reyes e Oswald de Andrade até 
Cortázar, Botero e Glauber Rocha. 
O lugar do qual vários milhares de 
artistas latino-americanos escre-
vem, pintam ou compõe músicas já 
não é a cidade na qual passaram 
a infância, nem tampouco é essa 
na qual vivem há alguns anos, 
mas um lugar híbrido, no qual se 
cruzam lugares realmente vividos. 
(CANCLINI, 2008, p.327).

 As guitarradas10 são um grande exemplo 
desse processo na cultura do Pará. Utilizam 
a guitarra elétrica e os ritmos caribenhos, 

influência das ondas das rádios como PRC5 
(atual rádio Clube do Pará), durante a pri-
meira metade do século passado, e das rádios 
caribenhas, com ótima recepção na região, 
frente às rádios brasileiras do sudeste. O que 
em termos de processo cultural mostra outro 
Brasil na área musical. O Brasil do norte, sob 
influências diferentes. No artigo: Desvendan-
do o Caribe no Pará11, o musicólogo Bernardo 
Farias descreve esse processo singular na 
história do Pará, da influência caribenha na 
formação da música produzida no Pará, tão 
ícone daquilo que se considera cultura local. 

No que tange as mitopoéticas amazô-
nicas, muitas apresentam estrutura seme-
lhante às histórias gregas clássicas. A Iara, 
a mãe-d’água, e as sereias de Homero e de 
Camões são extremamente semelhantes. As 
belíssimas mulheres-peixe, encantadoras de 
marinheiros, ou pescadores na aculturação 
local. A cultura mundial está repleta de se-
res que constitutivamente se assemelham a 
outros numa cultura diversa, mesmo quando 
queiramos afirmar a sua univocidade ou 
originalidade. 

E o naturalista Inglês de Souza, em 
seus contos amazônicos descreve em Acauã 
a famosa Cobra-Grande, que também ronda 
o imaginário social de Belém, afirmando-se 
que a cobra (Boiúna) estaria em profunda 
hibernação, que seria renovada todo ano 
durante o Círio de Nazaré. O trajeto do círio 
é o trajeto onde repousa a famosa cobra. Tão 
semelhante à outra narrativa também bra-
sileira: Boitatá; que segundo consta, criada 
/ recolhida pelo padre José de Anchieta. 
Semelhante também à outra narrativa advin-
da das terras da Escócia: O monstro do lago 
Ness. Descrito como uma grande serpente 
que repousa em um lago nas terras altas da 
Escócia. Outras histórias de mesmo cerne 
são as aquelas relacionadas às Anacondas, 
gigantescas cobras que vagam os rios da 
região. Perpetuadas nos filmes e também 
presentes no imaginário social de popu-
lações da Amazônia de língua espanhola. 
Além dos monstros marinhos descritos pelos 
escritores na expansão marítima europeia, 
muitos desses, descritos como imensas ser-
pentes, assemelham-se as narrativas orais da 
Amazônia. Na mesma história citada, Acauã, 
uma das personagens, Vitória, ao aparecer 
no casamento da irmã Aninha, assemelhasse 
a famosa Medusa das histórias mitológicas 
gregas, a mulher com cabelos de serpente. 



372

Situações que comprovam que a hibridação e 
a influência das narrativas orais da literatura 
da amazônia tem raízes em intercâmbio cul-
tural resignificado. 

No campo da estrutura, as histórias se 
assemelhariam, o que se modificaria então é 
o seu lugar no processo ideológico de afirma-
ção como cultura de centro e cultura de mar-
gem; a via de transmissão, uma oral outra 
escrita; e a própria utilização da linguagem e 
de recursos estilísticos diferenciados. Mas no 
que tange ao intercâmbio e a comunicação 
intercultural, não se poderia afirmar um não 
universalismo. 

A literatura da amazônia enquanto 
oriunda de um meio extremante híbrido, 
principalmente quando falamos em termos 
étnicos, reflete exatamente esse hibridismo 
em suas produções culturais. Pintar o local 
não é necessariamente sinônimo de regiona-
lismo, de uma literatura menor; Dalcídio, ao 
compor suas obras, utiliza-se da linguagem 
popular da Amazônia como molde para seus 
dramas sociais e existenciais, comuns em 
muitos sistemas simbólicos.

Percebe-se que ao narrar os fa-
tos, descrever paisagens, recor-
dar acontecimentos, Dalcídio o 
faz quase sempre oferecendo-nos 
um abundante material folclórico, 
linguístico-lexical e dialectológico, 
acompanhado de um sem-número 
de ditos e modismos regionais, que 
o povo cria e recria, recolhe e ar-
mazena na memória coletiva. (...) 
ele passa a retratar em suas obras
-humanas, (dada a verossimilhan-
ça com que fora escrita) por meio 
de uma linguagem simples e pura, 
viva e pitoresca. Assim, cada passo 
e cada sofrimento de seu mundus 
vivendi (representado por pessoas 
simples, humildes, como pesca-
dores... e muitos doutores que de-
tém o poder, mas não a emoção) 
aparecem emoldurados em suas 
páginas. (...) E nesta condição, ao 
comentar a dramaticidade vivida 
por essas pessoas, o faz com um 
realismo que nos envolve e nos 
coloca no meio deles. (...) Alimen-
tando o seu imaginário, Dalcídio 
desvenda os segredos do mundo, 
e possibilita-nos conhecer uma ou-
tra forma de viver – a da pobreza, 
que ele tanto viveu e sentiu. (AS-
SIS, 1996, págs: 42-44).

Logo, a literatura de Dalcídio ao utiliza-
se como fonte a linguagem [há objetivo maior 
da literatura (poesia) do que a renovação 
da língua(gem)? (FAUSTINO, 2003) reti-
fica essa ideia] popular da região como seu 
amuleto (fonte de poder) para a propagação 
de uma realidade, não o faz num sentido de 
observação somente do particular, mas de 
um universal. Os problemas sociais humanos 
são desvelados não pela ótica de um narrador 
observador, como Euclides da Cunha e outros 
exploradores estrangeiros, e sim de um nar-
rador onisciente, que desvela, por meio do 
monólogo interior, o modo de pensar sobre 
o meio, sobre a vida de gente muito pobre, 
humilde, que passa despercebida no mundo 
caleidoscópico moderno e pós-moderno.

 
Considerações finais

A cultura no singular não existe. O 
homem não é um ser isolado. Ele vive/ con-
vive com outros (a linguagem é um produto 
social). Por isso, o intercâmbio cultural é 
constante. Queiramos ou não, sempre haverá 
mudanças, isso é automático e imanente aos 
processos simbólicos. O próprio “local” é 
híbrido, pois é um estágio ao mesmo tempo 
sincrônico e diacrônico no processo da 
dialogia cultural. Na literatura (cultura) da 
amazônia, que transita entre uma tradição 
e uma modernidade, muitos dos processos 
simbólicos considerados locais são resignifi-
cações de outros processos, pautando-se uma 
sistemática aculturada que por vezes supera 
o seu modelo tradicional (imitando, mas não 
diluindo). E que muitas das obras considera-
das regionalistas, não mais são do que fruto 
de uma sistemática ideológica mantenedora 
de culturas na margem por questões políti-
cas, não por questões estéticas. Tachando 
certos processos simbólicos como locais, 
apenas pela utilização de temáticas, cor local, 
desconhecendo de fato o seu processo de for-
mação, influências e intercâmbios. Propondo 
uma ótica particularista de homogeneização, 
não seguindo uma visão da busca por uma 
beleza, mas da imposição de um sistema 
simbólico etnocêntrico e estéril. Como afir-
ma (BAUDELAIRE, 1998, p.33):

Todos compreendem facilmente 
que, se os homens encarregados de 
exprimir o belo se conformassem 
às regras dos professores-jurados, 
o próprio belo desapareceria, visto 
que todos os tipos, ideias e sensa-
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ções se confundiram numa vasta 
unidade, monótona e impessoal, 
imensa como o tédio e o nada. A 
variedade, condição sine qua non 
da vida, seria banida. Tanto isso é 
verdade que nas múltiplas produ-
ções da arte sempre há algo novo 
que fugirá eternamente à regra e 
às análises da escola! O assombro 
– um dos grandes prazeres cau-
sados pela arte e pela literatura – 
resulta da própria variedade dos 
tipos e das sensações. O professor-
jurado, espécie de tirano-manda-
rim, sempre me dá a impressão de 
um ímpio que quer substituir Deus. 

Notas
1  Texto publicado originalmente no site www.dal-
cidiana.blogger.com, em fevereiro de 2003, mas foi remo-
vido. Postado por João Jorge Pereira dos Reis. Esta versão 
foi extraída do endereço: HTTP://joaojorgereis.blogspot.
com/2011/08/nao-existe-uma-literatura-paraense.html
2  “A busca identitária, inevitável durante os períodos 
de crise, corre o risco, contudo, de transformar-se em etnocen-
trismo, isto é, em ‘erigir’, de maneira indevida, os valores pró-
prios da sociedade à qual se pertence, em valores universais”. 
(TODOROV apud BERND, 2003, p.17).
3  “O inglês pidgin que se desenvolveu nos contatos 
comerciais entre ingleses e chineses ao longo da costa do mar 
da China, tomando o vocabulário emprestado do inglês e sua 
sintaxe ao chinês (a origem do termo pidgin seria, aliás, a de-
formação do termo inglês business, que indicaria bem a fun-
ção social dessa forma linguística)”. (CALVET, 2002. p.42).
4  Para Faustino o conceito de diluição é: Imitação 
sem progresso em relação ao modelo original. (FAUSTINO, 
2003, p.43).
5  Expressão latina que significa: literalmente, pelas 
mesmas letras.
6  Utiliza-se nessa passagem do conceito de Deleuze 
sobre a univocidade do ser. Que segundo (ZOURABICHVILI, 
2004, p.58) é: A univocidade é a síntese imediata do múltiplo: 
o um não se diz mais do múltiplo, senão em vez de este último 
se subordinar ao um como ao gênero superior e comum capaz 
de englobá-lo. Isso significa que o um não é mais que o dife-
renciante das diferenças, diferença interna ou síntese disjunti-
va.
7  Personagens dos romances de Dalcídio Jurandir e 
Graciliano Ramos, respectivamente.
8  “A Academia do Peixe Frito é marca de resistência 
de uma geração de escritores paraenses, conhecida também 
como “geração do peixe frito”, que se baseou no costume do 
paraense de se alimentar de peixe e gostar muito de comer pei-
xe frito. Um grupo de escritores - Bruno de Menezes, Jacques 
Flores – Rodrigues Pinajé, De Campos Ribeiro - se reunia no 
mercado, no Ver-o-Peso, no final da manhã, para bebericar e 
tirar gosto com peixe-frito”. LARÊDO, Salomão. Movimentos 
literários locais. Publicado em: < http://slaredo.blogspot.
com.br/2012/03/movimentos-literarios-locais.html >. Aces-
sado em: 20/05/2012.
9  “Batuque, da autoria de Bruno de Menezes 
(1893/1963), embora seja um livro de poesia, nos faz lembrar 
uma narrativa iorubá, pois o drama do negro oprimido é de-
nunciado por meio de uma ‘narratividade poética’.”. (FARES; 
NUNES, 2010).
10  Gênero musical originário do estado do Pará – Bra-
sil. 
11  Publicado no site: http://www.bregapop.com/ser-
vicos/historia/338-bernardo-faria/4956-desvendando-o-ca-
ribe-no-para-bernardo-faria Acessado em: 18/05/2012.
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Fronteira MAP: a construção de uma comunidade imaginada
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A descentralização do sujeito e a 
busca por identidades

A partir dos séculos XVII e XVIII, 
quando o homem se constitui como centro 
do universo os debates acerca modernidade 
tornam-se mais emergentes. O homem passa 
a ser a razão que rege o mundo, afastando-se 
das explicações metafísicas e buscando res-
ponder a novos questionamentos. Segundo 
Michel Foucault (1986), o homem só passa 
a existir como sujeito epistêmico entre os 
séculos XVII e XVIII. O sujeito constitui-se 
por práticas discursivas e, envolvido em uma 
trama de discursos e histórias, não passa de 
uma “posição discursiva”. Deste modo, está 
sempre ocupando um lugar determinado na 
ordem do discurso e fala sempre a partir de 
um lugar. A possibilidade de o sujeito se cons-
tituir por meio de movimentos discursivos 
permite que indivíduos diferentes ocupem o 
lugar de sujeito de um mesmo discurso: “O 
sujeito do enunciado é um lugar determinado 
e vazio que pode ser efetivamente ocupado 
por indivíduos diferentes” (FOUCAULT, 
1986, p.109). A origem do discurso não está, 
portanto, em sujeitos individuais e o sujeito 
é submisso a algo ou alguém. 

De acordo com Foucault, o homem não 
tem autonomia sobre seus atos discursivos, 
sendo deste modo, um sujeito disperso, mas 
que apesar desta condição, tem a pretensão 
de ser único e indiviso, o que na realidade 
é uma condição necessária, uma vez que o 
homem tem a necessidade de sentir-se dono 
de seus atos. Essa pseudoautonomia é uma 
ilusão criada por micropoderes no sentido 
de proporcionar ao sujeito uma normalidade 
que não existe (FOUCAULT, 1986).

As identidades são determinadas den-
tro de um processo histórico, assim como a 
posição do sujeito é determinada por uma 
rede de relações de poder e ideologia. Fou-
cault (1978) visualiza nestas relações uma 
microfísica de poder, as quais estão inseridas 
em todas as relações sociais e promovem 
uma contínua batalha pelo estabelecimento 
de discursos que por serem históricos são re-
lativos e instáveis e seguem em permanente 
dialética. As identidades são, portanto, cons-

truções discursivas e ser eu ou ser o outro 
são somente relatividades estabelecidas por 
jogos destes micropoderes.

As identidades são construídas e vividas 
em uma realidade caracterizada por fluxos de 
pessoas – fluxos estes sustentados pela alte-
ridade contraditória de desterritorializações 
e reterritorializações, de saídas e chegadas, 
de raízes e itinerários – onde os personagens 
vivem dentro e através de fronteiras geográ-
ficas – e por que não dizer conceituais? Deste 
modo, as designações identitárias são estabe-
lecidas em uma comunidade de maneira efê-
mera. Em primeiro lugar porque as “culturas 
do mundo, colocadas em contato umas com 
as outras transformam–se, permutando en-
tre si (GLISSANT, 2005, p.18)”, constituindo 
a dinâmica epistêmica da ordem de saber 
dos sujeitos. Em segundo lugar porque o su-
jeito, mediante suas vivências e experiências, 
apreende novas formas de comportamento, 
costumes e hábitos inserindo-se em um 
processo dialético de interação, por razões 
subjetivas de trabalho, gênero e mesmo raça 
ou etnicidade, indicando “um caminho, um 
procedimento para a sociedade, uma função 
política” (GLISSANT, 2005. p.124). 

As identidades, portanto, são recriadas 
continuamente em um processo denomi-
nado por Stuart Hall (2003) como being 
e becoming, isto é, ser e estar. Assim a 
identidade além de condicionar, também é 
condicionada pelo sujeito. Por outro lado, as 
identidades são constituídas mediante uma 
interação com o outro, ou seja, a partir de 
sua diferença com as outras identidades, de 
relações de interação, conflituosas e dinâmi-
cas. E neste processo dialético as identidades 
hesitam entre saídas e chegadas, entre raízes 
e itinerários onde as diferenças dão lugar a 
intensos processos de negociação. Ter uma 
identidade implica não somente pertencer 
a um lugar, mas estar localizado em um es-
paço aberto e movente onde as diversidades 
são compartilhadas e moldadas por forças e 
práticas socioeconômicas e sociopolíticas. 

Toda identidade é construída dentro 
do discurso, não sendo, portanto, algo com 
o qual nascemos, “mas são formadas e 
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transformadas no interior da representação” 
(HALL, 2003, p. 48-49). As culturas em que 
nascemos são uma das principais fontes de 
identidade cultural. Contudo, ao nos definir-
mos culturalmente estamos falando de uma 
forma metafórica, ou seja, não é algo que 
esteja impresso em nossos genes, embora 
efetivamente ao definirmos uma identidade 
pensemos nisso como parte de uma natureza 
cristalizada:

Possuir uma identidade cultural 
nesse sentido é estar primordial-
mente em contato com um núcleo 
imutável e atemporal, ligando 
ao passado o futuro e o presente 
numa linha ininterrupta. Esse cor-
dão umbilical é o que chamamos 
de “tradição”, cujo teste é o de sua 
fidelidade às origens, sua presen-
ça consciente diante de si mesma, 
sua “autenticidade”. E, claro, um 
mito — com todo o potencial real 
dos nossos mitos dominantes de 
moldar nossos imaginários, in-
fluenciar nossas ações, conferir 
significado as nossas vidas e dar 
sentido a nossa história (HALL, 
2003, p.29).

O sujeito construído nas tramas da lin-
guagem1 e da cultura é o sujeito dos tempos 
pós-modernos, que possui muitas facetas, 
muitos limites e fronteiras e está em cons-
tante desconstrução e reconstrução, como 
assevera Stuart Hall:

(...) um tipo diferente de mudança 
estrutural está transformando as 
sociedades modernas do final do 
século XX. Isso está fragmentando 
as paisagens culturais de classe, 
gênero, sexualidade, etnia, raça e 
nacionalidade, que, no passado, 
nos tinham fornecido sólidas loca-
lizações como indivíduos sociais. 
Estas transformações estão tam-
bém mudando nossas identidades 
pessoais, abalando a ideia que te-
mos de nós próprios como sujeitos 
integrados (HALL, 1997, p. 9).

A maneira como vivenciamos e repre-
sentamos o tempo e o espaço é primordial 
para a definição de identidades. De modo 
que ao definirmos identidades de povos e 
grupos sociais estamos territorializando no 
espaço-tempo as identidades móveis e par-
ticulares, uma vez que não são homogêneas 
e estão relacionadas a processos materiais e 

sociais (HALL, 2003). A construção de iden-
tidades nunca é pautada nas diferenças ou 
em características próprias de um grupo, as 
identidades têm sempre um caráter reflexivo 
e simbólico e por isso “flutuam no ar, algu-
mas de nossa própria escolha, mas outras 
infladas e lançadas pelas pessoas em nossa 
volta” (BAUMAN, 2005, p.19).  Deste modo, 
“uma cultura nacional é um discurso – um 
modo de construir sentidos que influencia e 
organiza tanto nossas ações quanto a concep-
ção que temos de nós mesmos” (HALL, 1997, 
p.50). Ou seja, ao produzirmos um sentido 
de região, de pertencimento, de construção 
de uma identidade própria, estamos cons-
truindo uma comunidade imaginada.

Os próprios estados-nação suposta-
mente estáveis onde estão implícitas origens 
comuns, tradições locais e fronteiras nota-
damente demarcadas linguística e demogra-
ficamente são uma tradição (ANDERSON, 
2005). Deste modo, a ideia de pertencimento 
é uma imagem aspirada, uma representação 
do que empiricamente é dinâmico: “de fato, 
todas as comunidades maiores do que as al-
deias primordiais onde havia o contato cara 
a cara são imaginadas.” (ANDERSON, 2005, 
p. 26) Assim, uma cultura comum que une a 
coletividade e a homogeneíza é uma constru-
ção sócio-discursiva. O local onde a cultura é 
compartilhada é, na verdade, uma abstração, 
a língua é uma imposição e “a identidade 
plenamente unificada, completa, segura e 
coerente é uma fantasia” (HALL, 1997, p. 13). 

Partindo deste pressuposto, entende-
mos que a prerrogativa de “pertencer” a uma 
comunidade é uma instituição imaginária 
no campo do discurso, que instaura ações de 
sujeitos e organismos comprometidos com 
redes de discursos e poderes, criando uma 
identidade, influenciando o comportamento 
coletivo e inserindo a subjetividade em den-
sas relações de poder. 

Neste sentido podemos transladar as 
postulações de Stuart Hall sobre nação, 
trazendo-as para nosso universo amazônico:

...não são apenas entidades políti-
cas soberanas, mas “comunidades 
imaginadas”.  (...) Esta questão é 
central, não apenas para seus po-
vos, mas para as artes e culturas 
que produzem, onde um certo “su-
jeito imaginado” está sempre em 
jogo”(HALL, 2003, p.26).



377

Destarte, “Amazônia” é a representação 
de uma verdade que implica a produção de 
silêncios, de esquecimentos, comprovando 
que a história produz descontinuidades, la-
cunas, rupturas e discursos que se tornaram 
contínuos e homogêneos, de brasileiros, boli-
vianos, peruanos, negros, andinos, mestizos, 
que fizeram parte da construção da região. 
São estes sujeitos sociais que constituem o 
pilar para a construção de um entre-lugar que 
molda as estruturas e os comportamentos na 
fronteira, uma vez que para estes sujeitos 
sociais o espaço de fronteira representa uma 
conexão entre ações do cotidiano da casa, do 
trabalho e do lazer.

Uma comunidade é também marcada 
por imigrações e estadias efêmeras, por exí-
lios e diásporas, onde os elementos culturais 
se movimentam, se entrelaçam e se reapro-
priam moldando novas formas de pertenci-
mento. E neste encontro, onde as diferenças 
são denotadas por identidades enraizadas e 
peculiares em termos de comunidade, região 
e nação e os espaços de fronteira caracteriza-
dos por sobreposições e justaposições que os 
jogos de identidade são colocados em prática 
por meio de discursos imbuídos de ideologia 
que influenciam a epistéme e o ethos das 
sociedades além de influenciar também as 
ações dos indivíduos. Deste modo, mitos fun-
dadores, têm uma forte contribuição quando 
se trata de resgatar ou construir identidades 
e criar uma memória coletiva. 

A construção de uma comunidade 
está permeada de discursos, visto que as 
identidades estão permanentemente em 
transformação, tanto por forças externas, 
quanto pela própria dinâmica das identi-
dades. A construção de uma comunidade é 
um imaginário discursivo com a finalidade 
de manifestar a vontade de um grupo social 
que aspira ou pretende manter a hegemonia 
(ANDERSON, 2005): 

O discurso tem sempre uma ma-
terialidade, composta de uma me-
mória e de uma história que vêm à 
tona pelas tramas que o formam. 
Os discursos, de onde brotam os 
sentidos, transitam pelo tempo 
e pelo espaço; eles nos enredam, 
rodeiam-nos e nos constituem, e 
como construídos por uma memó-
ria, que os interpretam, eles são 
os processos de um constante diá-
logo com outros discursos (CRUZ, 
2009, p. 75).

A noção de comunidade articula senti-
mentos de pertencimento, ainda que estes 
não possam ser empiricamente constatados. 
O pertencimento cria a noção de comunidade 
através de atos discursivos que estão profun-
damente relacionados às narrativas e modos 
de expressão de um grupo social, gerando 
negociações identitárias que ocorrem en-
quanto representação simbólica e enquanto 
experiência:

Comunidades nacionais são for-
tes essenciais para a formação da 
identidade. Deste modo, pertenci-
mento nacional não é uma simples 
ideologia, mas uma categoria cul-
tural básica, assim como parentes-
co e a religião (ANDERSON, 1995, 
p. 5).

As premissas de integração regio-
nal da Iniciativa MAP

A Iniciativa MAP compreende a região 
peruana de Madre de Dios, o Estado do 
Acre e o Departamento boliviano de Pando. 
É um empreendimento que traz profundas 
reorientações no tratamento dispensado às 
populações locais desta região amazônica, 
levando em consideração as diferentes 
línguas e culturas que a integram. A região 
denominada MAP engloba uma faixa ter-
ritorial traçada a partir de determinantes 
de natureza física e biológica, a Amazônia 
Sul - Ocidental. As estratégias de integração 
regional estão formuladas e implementadas 
no pressuposto inovador de desenvolvimen-
to sustentável abrangendo o território de três 
países: Bolívia, Brasil e Peru, que possuem 
na região uma área de floresta amazônica 
com cerca de 300.000 km2 (Paula 2005). 

A Bacia Amazônica ocupa uma extensa 
área de sete milhões de km², sendo a maior 
bacia hidrográfica do mundo e possuindo a 
maior biodiversidade do planeta. Pela sua 
extensão gigantesca cobre o território de 
seis países latino americanos: Brasil, Bolívia, 
Peru, Colômbia, Equador e Venezuela. Neste 
contexto geográfico, a Bacia do rio Acre é uma 
bacia hidrográfica transnacional, abrange o 
Brasil, a Bolívia e o Peru. O próprio rio Acre 
é uma linha de fronteira natural que separa o 
Acre dos Departamentos de Pando –Bolívia e 
Madre de Dios- Peru. 

Em 2003 a construção da Ponte Inter-
nacional Brasil/Bolívia Wilson Pinheiro, em 
Brasiléia, durante o governo de Jorge Viana, 
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passou a representar mais uma experiência 
social na fronteira Brasil–Bolívia, como po-
demos constatar nos dados técnicos disponi-
bilizados pelo Ministério dos Transportes:

A construção da ponte interligará 
os países Brasil e Bolívia através 
de Brasiléia/Acre e Cobija/Depar-
tamento de Pando. Esta  integra-
ção propiciará um crescimento 
econômico para os dois países, 
intensificando o desenvolvimento 
nos aspectos  produtivos, sociais, 
culturais, ambientais e turísticos, 
uma vez que já existe uma relação 
comercial entre os dois países. No 
âmbito local, a ponte permitirá 
uma interligação com maior qua-
lidade entre o centro urbano de 
Brasiléia e Cobija,   disciplinando o 
fluxo de veículos e pedestres, assim 
como o fluxo de produtos e mer-
cadorias comercializadas entre os 
dois  países.2

O significado oficial da “Ponte da 
Amizade” representa um grande elo entre 
os dois países e é passível de identificar sua 
importância pela circulação de pessoas e 
mercadorias diariamente, especialmente nos 
fins de semana. Nos jardins ao redor da Pon-
te da Amizade flamulam as bandeiras dos 
três países, Brasil, Bolívia e Peru, uma etapa 
que inicia o sonho de integração. Contudo, 
a idéia de integração de bens econômicos e 
sócio–culturais, bem como ambientais nos 
permite pensar que os valores intrínsecos 
a cada uma das dimensões que posicionam 
o rio Acre como padrão e não uma variante 
dessa integração, uma vez quando nos 
remetemos a questão de fronteira em seus 
atributos sócio-culturais e ambientais esta-
rão presentes os ribeirinhos e os moradores 
urbanos das margens internacionais do rio 
Acre e, este sempre será um elo integrador 
entre essas nações.

Dessa forma, o rio Acre representa nesse 
espaço, além da divisão física-natural, uma 
“fronteira cultural” que promove, particular-
mente, um fluxo espontâneo de pessoas que 
ignoram os conceitos geopolíticos de frontei-
ra, transformando-a num ambiente interati-
vo e dinâmico para onde convergem fatores 
econômicos, políticos e sócio-culturais. Já 
no ano de 2006, ainda durante o governo de 
Jorge Viana, foi inaugurada a ponte binacio-
nal que liga Assis Brasil à cidade peruana de 

Iñapari, como parte do projeto que liga o Acre 
aos portos peruanos, no Pacífico, denomina-
da Rodovia Interoceânica. Este projeto foi 
uma parceria do governo brasileiro, através 
do BNDES e do governo peruano, através de 
financiamentos da CAF (Cooperação Andina 
de Fomento) e de recursos próprios (DÍAZ; 
ÁLVAREZ, 2008). 

El estado de Acre, del mismo par-
tido que el gobierno brasilero ac-
tual, obviamente muy interesado 
en el acceso al Perú, aceleró el pro-
ceso al asfaltar la carretera hasta 
la frontera peruana y al construir 
el puente internacional sobre el río 
Acre. Para cumplir su propósito, 
el gobierno de Toledo facilitó to-
das las gestiones, imprimiéndoles 
una velocidad inusitada (DOURO-
JEANNI, 2006, p. 65).

Assim, a fronteira sul - amazônica agre-
ga territórios diferentes dentro de um espaço 
contínuo. Denota-se no crescimento, tanto 
econômico quanto demográfico, ainda que 
incipiente, destas regiões fronteiriças, numa 
configuração espacial de convivência diária 
onde as relações e os traçados desenham 
um mapa de contornos humanos contínuos. 
Neste sentido, quando se trata dos apara-
tos político-administrativos para realizar 
o sonho eminentemente “econômico” de 
integrar fisicamente esta região amazônica, 
não deixam de surgir dúvidas quanto a quem 
beneficiará tal integração: 

Sin embargo, no es malévolo pensar 
que Brasil es quien más se beneficia con 
una salida al Pacífico. La interoceánica, tal 
como está planteada, supone um recorrido 
de unos 1 200 a 1400 kilómetros por ter-
ritorio del Perú, frente a unos 5 000 por el 
lado brasileño. El interes por un acceso más 
directo al Asia es obvio, como lo es también 
que la producción de exportación del oeste 
brasileño podría salir con mayor facilidad de 
su país si hubiera una vía más directa y con 
buena factura (LLOSA, 2003, p.20).

A Estrada do Pacífico ou Rodovia In-
teroceânica é o principal projeto integrador 
para a região amazônica Sul-Ocidental 
pressupondo uma articulação de agentes 
públicos e a consciência de uma cooperação 
de serviços que ultrapassa os limites políti-
co-administrativos. As dúvidas e questiona-
mentos fazem com que o sentido de fronteira 
não seja ignorado.
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A Iniciativa MAP é uma rede,3isto é, 
um aparelho privado de hegemonia, perten-
cente à esfera da sociedade civil e, portanto, 
constituinte do Estado ampliado, que foi 
inicialmente formada por pesquisadores 
e ambientalistas brasileiros, bolivianos e 
peruanos e recebeu o aval dos governos dos 
três países, ganhando legitimidade muito ra-
pidamente. A Iniciativa MAP é apoiada tanto 
por instituições governamentais e indústria 
madeireira como por entidades do campesi-
nato e indígenas. Tais instituições e entidades 
discursam que o MAP está pautado na ideia 
de cooperação em favor do meio ambiente e 
da preservação das culturas regionais desta 
tríplice região de fronteira amazônica. 

Por outro lado, os críticos vêem o MAP 
como uma entidade que visa o domínio 
territorial da Amazônia, fazendo com que 
a população local perca o controle sobre os 
territórios e recursos, por meio do discurso 
do ambientalismo, do desenvolvimento 
sustentável e da integração regional, inter-
ferindo e modificando os modos de vida das 
populações locais e seu relacionamento com 
este vasto território (PAULA, 2005).   

A Iniciativa MAP traz à região novos 
aspectos sócio-culturais, econômicos e 
políticos, onde existem distintas histórias 
regionais que nem sempre se articulam entre 
si, mas que simbolicamente se desintegram e 
se integram às diferentes formas de cultura 
nesse espaço trinacional. A construção de um 
discurso de preservação ambiental constrói 
identidades amazônicas, influencia o com-
portamento coletivo e os diversos valores cul-
turais amazônicos em benefício de interesses 
capitais. A Amazônia, cujo vasto território é 
pleno de diferenças culturais, econômicas e 
étnicas é tratado de maneira homogênea e 
reinventado por meio dos pressupostos de 
preservação ambiental e integração regional.

 Os pressupostos da Iniciativa MAP 
buscam construir de maneira mais latente 
uma identidade amazônica, encontrando nas 
fragilidades econômicas e sociais da região 
um caminho para uma pseudointegração 
regional e propõem um desafio: afirmar-se 
como região, construindo uma identidade 
própria. O discurso pautado na preservação 
de um bem comum busca um passado histó-
rico e a criação de um sentimento regional, 
por meio da exaltação à natureza, o que se 
encaixa perfeitamente nas necessidades dos 
povos da região, no sentido de camuflar pro-

fundas crises sociais, étnicas e econômicas. 

Conclusão
A Amazônia figura como um entre - lugar 

movente de cartografias justapostas, marca-
do pela desterritorialização de imaginários e 
fronteiras culturais em que o ethos discursivo 
movimenta-se dualmente: desconstruindo 
a noção de pátria como fronteira geográfica 
e se reinventando através de narrativas de 
imaginários coletivos em constante dialética. 

Notas
1  Aqui entendemos linguagem como forma de ex-
pressão.
2  BRASIL. Ministério dos Transportes. Banco de In-
formação dos Transportes. Ponte Internacional Brasil/ Bolívia 
Wilson Pinheiro. Disponível em: HTTP://www.transportes.

gov.br
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Introdução
O movimento dentro e entre nações, 

regiões e comunidades é uma constante des-
de os tempos remotos. Mas por que estamos 
vivendo em uma nova ordem mundial de 
fluxos migratórios e história errantes? O que 
há de novo nestes tempos de globalização é 
a acessibilidade da mobilidade cibernética 
e geográfica: as pessoas se comunicam de 
qualquer lugar para qualquer lugar em 
tempo real via internet e em algumas horas 
cruzam oceanos em busca de trabalho e bem 
estar ou mesmo entretenimento, tecendo 
uma complexa rede de relações por vezes 
efêmeras. Sob esta perspectiva, lugares de 
trânsito são lugares discursivos, promotores 
de constantes encontros e fluxos onde as 
identidades são continuamente desconstruí-
das e reconstruídas através de interações e 
trocas. Nesse processo, a fronteira é símbolo 
e espaço de mobilidade e transitoriedade 
e cruzar a fronteira abre caminho para a 
apreciação de elementos culturais do outro, 
dando início a um processo dialético de 
intercâmbios identitários. Outro também é 
o lugar daqueles que vivem a experiência do 
trânsito e da passagem, do exílio e da diás-
pora, e que refletem sobre sua condição de 
reterritorializados onde o espaço é o elemen-
to de trânsito, de mudança e continuidade, 
de uma sucessão infinita de limites que tanto 
podem unir como opor. Fronteiras, entre-lu-
gares, itinerários, movimentos transnacio-
nais, locais de exílios e diásporas constituem 
lugares e espaços onde as efervescências 
culturais acontecem, onde a dinâmica cul-
tural produz trocas e intensos processos de 
rupturas, de fragmentações e dissensos e as 
diversidades podem ser traduzidas enquanto 
forças discursivas.

Ao longo da História, inúmeros foram 
os artifícios construídos com a finalidade de 
produzir ordens discursivas. Neste sentido, 
espaço e tempo são passíveis de manipulação 
no sentido de reger ações disciplinadoras 
(Foucault, 2007). O espaço é então figurado 
como um mecanismo de produção de subje-
tividades:

(...) nós não vivemos num espaço e 
num tempo neutro e branco. Não 
vivemos, não morremos, não ama-
mos no retângulo de uma folha de 
papel. Vivemos, morremos, ama-
mos num espaço esquadrinhado, 
recortado, desenhado, com zonas 
claras e escuras, com diferenças 
de níveis, com escadas, portas, pe-
netráveis e impenetráveis... (Fou-
cault, 2001, p.411)

De acordo com Foucault (2001) o espa-
ço produz subjetividades. Deste modo, certos 
lugares têm o poder de movimentar, deslocar 
e transportar subjetividades. Pensamos a 
fronteira como um lugar capaz de produzir 
tais experiências, de modo que este é um lugar 
que realmente existe, mas que não deixa de 
ser um lugar utópico. A fronteira é um lugar 
real e dinâmico, um lugar de representação 
sociocultural. Por outro lado, também é um 
lugar imaginário e circundado de magia. 

O espaço atua sobre nós e interfere em 
nossa subjetividade, não sendo, portanto, 
uma estrutura fechada. No espaço conver-
gem nossas vivências, saberes, fazeres e 
paixões. Ao passo que ocupamos o espaço de 
maneira complexa e heterogênea, este pro-
porciona múltiplas significações e atua sobre 
nossa história e memória. Por este motivo, 
a manipulação do espaço confere um poder 
incomensurável quando se trata de subjugar 
a individualidade do sujeito. 

Se, como apresenta Foucault (2001), 
um lugar heterotópico1 é um lugar cons-
truído pelo jogo de identidades que espaço, 
história e memória nos proporcionam, então 
na fronteira projetam-se parâmetros que nos 
inserem em um tempo e um espaço construí-
dos para que as identidades sejam também 
construídas.

Sendo assim, a fronteira é um espaço 
de múltiplas vozes. Uma trama de interdis-
cursos, permeada de formações discursivas 
distintas, construtora de subjetividades 
naqueles que a atravessam. Transpassar a 
fronteira é entrar em contato com as diversas 
heterotopias propostas pelo que este espaço 
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proporciona: produção de sentidos e identi-
dades. A fronteira é espaço de dispersão, de 
complexidade, assim como o gênero humano 
e possui diversos significados e sentidos im-
penetráveis e inaudíveis:

La preocupación por el espacio, 
por superarlo o atravesarlo, y por 
conocerlo, ha sido, desde los prin-
cipios del pensamiento, una de las 
constantes que sigue dando lugar 
a los ejercicios de la imaginación 
y de la reflexión más variados 
(Behar, 2005, p.91).

As fronteiras são líquidas e moventes e 
os contatos implicam uma constante dialéti-
ca entre o eu e o outro. A fronteira vista de 
maneira simplista perde seu caráter enquan-
to sinônimo de passagem, de trânsito, de er-
râncias e desvios. Vivemos em trânsito entre 
fronteiras culturais, entre códigos e línguas, 
com encontros e contatos que ultrapassam 
limites e margens. Nestes termos, encontros 
e contatos possuem múltiplos significados. 
Ora indicam a descoberta de algo, ora indi-
cam um local de confluência, de relações. A 
fronteira é, sobretudo, um lugar de relação e 
as vivências e experiências consentem novos 
prismas para as adaptações humanas.

Fronteira: um lugar de alteridade
A noção de culturas nacionais, particu-

lares e homogêneas, assim como sua difusão 
em processos contínuos e naturais estão, 
na atualidade, em um intenso processo de 
ressignificação e os entre - lugares, ao con-
trário de serem terrenos passíveis de coação 
e absorção por parte de uma cultura central, 
com a clara intenção de ampliação de suas 
fronteiras de dominação e poder, são, na 
verdade, fluxos privilegiados de interações. 
Assim, os entre-lugares, passam a se confi-
gurar não como meros espaços de imposição, 
mas como um terreno de trocas, como afirma 
Homi Bhabha: 

(...) esses entre-lugares fornecem 
o terreno para a elaboração de 
estratégias de subjetivação - sin-
gular ou coletiva - que dão início 
a novos signos de identidade e 
postos inovadores de colaboração 
e contestação, no ato de definir a 
própria ideia de sociedade (Bha-
bha, 1998, p.20).

No entre - lugar, o local onde se traduz, 

reinterpreta e ressignifica outras possibi-
lidades históricas e culturais a construção 
de relações familiares é uma das dimensões 
que permite a análise de comunidade, onde 
identidades e valores são agregados, articu-
lados, negociados e reinterpretados por estes 
sujeitos sociais que dela fazem parte e são 
estas relações que destacaremos neste artigo. 

No que concerne às identidades, pode-
mos dizer que estas são construídas e vividas 
em uma realidade caracterizada por fluxos de 
pessoas - fluxos estes sustentados pela alteri-
dade contraditória de desterritorializações e 
reterritorializações, de saídas e chegadas, de 
raízes e itinerários – onde os personagens 
vivem dentro e através de fronteiras geográ-
ficas.  Deste modo, as designações identitá-
rias são estabelecidas de maneira efêmera. 
Em primeiro lugar porque as “culturas do 
mundo, colocadas em contato umas com as 
outras transformam–se, permutando entre 
si (Glissant, 2005, p.18)”, constituindo a 
dinâmica epistêmica da ordem de saber dos 
sujeitos. Em segundo lugar porque o sujeito, 
mediante suas vivências e experiências, 
apreende novas formas de comportamento, 
costumes e hábitos inserindo-se em um 
processo dialético de interação, por razões 
subjetivas de trabalho, gênero e mesmo raça 
ou etnicidade, indicando “um caminho, um 
procedimento para a sociedade, uma função 
política” (Glissant, 2005, p.124). A vida coti-
diana e as novas experiências desenvolvidas 
na nova comunidade são somadas à constru-
ção de uma nova identidade que se incorpora 
às identidades anteriormente adquiridas. 

As identidades, portanto, são recriadas 
continuamente em um processo denomi-
nado por Stuart Hall (2003) como being e 
becoming, isto é, ser e estar. As identidades 
além de condicionarem, também são con-
dicionadas pelo sujeito. Por outro lado, as 
identidades são constituídas mediante uma 
interação com o outro, a partir de sua dife-
rença com as outras identidades, a partir de 
relações de interação, conflituosas e dinâmi-
cas. E neste processo dialético as identidades 
hesitam entre saídas e chegadas, entre raízes 
e itinerários onde as diferenças dão lugar a 
intensos processos de negociação. Ter uma 
identidade implica não somente pertencer 
a um lugar, mas estar localizado em um es-
paço aberto e movente onde as diversidades 
são compartilhadas e moldadas por forças e 
práticas socioeconômicas e sociopolíticas. 
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Assim torna-se possível vislumbrar o 
caráter ambíguo das identidades: a necessi-
dade de manter vínculos e fortalecer a pró-
pria identidade e ao mesmo tempo construir 
um novo cotidiano e uma nova identidade. 
Nesse sentido, identidade é algo que se 
constrói e reconstrói numa relação com o 
outro.  Mas quem sou eu? Quem é o outro? 
Estas indagações demarcam e ao mesmo se 
interpenetram, sobretudo num contexto em 
que os contatos estão marcados por estereó-
tipos e dúvidas de ambas as partes: “como 
ser si mesmo sem fechar-se ao outro, e como 
abrir-se ao outro sem perder a si mesmo?” 
(Glissant, 2005, p.28)

A mudança produz práticas, talvez in-
voluntárias, que constroem pontes culturais 
e afetivas entre o outro e o eu que o recebe, 
mudando sua forma de ver e ver-se no mun-
do. Neste sentido, as postulações de Bauman 
são muito pertinentes e reproduzem esta 
condição:

Estar total ou parcialmente des-
locado em toda parte, não estar 
totalmente em lugar algum (...) 
pode ser uma experiência pertur-
badora. Sempre há alguma coisa 
a explicar, desculpar, esconder ou, 
pelo contrário, corajosamente os-
tentar, negociar, oferecer e barga-
nhar (Bauman, 2005, p. 19). 

Nos interstícios desta dicotomia, o outro 
acaba sendo conquistado de alguma maneira, 
buscando fórmulas para que os seus costu-
mes sejam aceitos ao mesmo tempo em que 
se inserem nos  próprios costumes locais. Ao 
reconstruir a vida em uma nova comunidade, 
o outro seguramente não modifica sua per-
sonalidade, seus costumes, embora se molde 
a novos costumes. É como se as identidades 
fossem um mosaico de cores e formas: 

As identidades flutuam no ar, al-
gumas de nossa própria escolha, 
mas outras infladas e lançadas pe-
las pessoas em nossa volta, e é pre-
ciso estar em alerta constante para 
defender as primeiras em relação 
às últimas (Bauman, 2005, p. 19).

Deste modo, o outro ao mesmo tempo 
em que aprende novas formas de com-
portamento, certos costumes e hábitos e 
comporta-se de forma semelhante aos de-
mais, também insere o eu em um processo 
dialético de interação, demonstrando que 

“não é necessário compreender o outro, ou 
seja, reduzi-lo ao modelo de minha própria 
transparência, para viver com esse outro e 
construir com ele” (Glissant, 2005, p. 86).

De uma maneira geral, a forma como 
vemos o outro é sempre deformada e a 
experiência de estar fora, de sentir-se estran-
geiro, corrobora com os Estudos Culturais 
que situam o outro no entre - lugar, um 
lugar epistemologicamente novo, um lugar 
de confluências e contradições, lugar de 
permanente dialética. Esta experiência de-
termina a busca por um lugar utópico, além 
de determinar a busca pela autolegitimação 
(Hall, 2003). 

Espaços e fronteiras da Amazônia 
Sul-Ocidental

Vemos, por esta perspectiva, a fronteira 
como um lugar discursivo e as fronteiras da 
Amazônia Sul-Ocidental, na região do Acre 
como um espaço de constantes encontros e 
fluxos transnacionais onde as identidades 
são continuamente desconstruídas e re-
construídas através de interações e trocas. A 
imensidão da Amazônia nos permite entrever 
a escala de seu enigma. Pensar a Amazônia é 
um exercício de reflexão. O extenso espaço 
amazônico faz parte, de modo fundamental, 
da experiência histórica, cultural e política 
de diversos povos latino-americanos e 
não somente brasileiro. Neste processo de 
travessia, a fronteira é símbolo e espaço 
de mobilidade e transitoriedade e cruzar a 
fronteira abre caminho para a apreciação de 
elementos culturais do outro, dando início a 
um processo dialético de intercâmbios iden-
titários.

Moura (1997, p. 97) ao enfatizar que “as 
fronteiras formais desconhecem os arranjos 
espaciais” possibilita compreender que os 
limites pelos quais as fronteiras se estabele-
cem e se definem no discurso da geopolítica 
dos Estados nacionais, também ensejam 
relações transcendentais, relativizando o 
espaço fronteiriço, permitindo repensá-lo 
como o lugar onde acontecem relações de 
complementaridade, de interdependência, 
de conflitos ou de alteridade.  

É nesse contexto que a fronteira amazô-
nica Sul - Ocidental apresenta uma peculiari-
dade histórica, complexa e intrigante, como 
no caso da fronteira do Acre com os países 
andinos, a saber, Bolívia e Peru, que desde os 
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primórdios de sua ocupação produziu uma 
dinâmica relação entre brasileiros, bolivianos 
e peruanos, que transpassam limites impos-
tos pela geopolítica dos Estados nacionais 
e fazem da fronteira um espaço dinâmico, 
passível de intersecções e trocas, onde pode 
ocorrer o encontro de diferentes culturas que 
interagem e forjam uma nova percepção das 
relações culturais.

Esta região de tríplice fronteira em ter-
mos sócio-espaciais se comporta como uma 
totalidade e alguns segmentos da população 
ignoram os traçados geopolíticos. No cená-
rio dessas relações sociais, marcadas pela 
informalidade, estes sujeitos sociais agem de 
maneira criativa diante das realidades locais, 
aproveitando todas as oportunidades para 
visitar lugares, comprar, trabalhar, estudar 
e por vezes viver de um lado e trabalhar do 
outro lado da fronteira. Assim, as diversas 
culturas deste espaço se definem exatamente 
nas trocas interculturais sempre presentes, 
permitindo novas combinações e delineando 
novas identidades.

Partindo desse pressuposto, a cultura já 
não é analisada como um elemento exclusivo 
e cristalizado de um determinado povo, mas 
como um perpétuo processo de interação. A 
este respeito Glissant afirma:

As culturas do mundo, colocadas 
em contato umas com as outras 
transformam–se, permutando en-
tre si, através de choques irremis-
síveis, de guerras, mas também 
através de avanços de consciência 
e de esperanças que permite dizer 
que a humanidade de hoje está 
abandonando algo em que se obs-
tinavam a muito tempo: a crença 
de que a identidade de um ser só é 
válida e reconhecível se for exclu-
siva, diferente das identidades de 
todos os outros (Glissant, 2005, p. 
18).

Assim, as fronteiras da Amazônia Sul 
– Ocidental podem ser analisadas como um 
entre - lugar, um local onde a relação entre 
três culturas - brasileira, boliviana e perua-
na - constituem evidências de uma multi-
plicidade cultural nessa região fronteiriça.  
Deste modo, no cotidiano desta fronteira se 
apresenta uma relação de alteridade, tanto 
no sentido econômico quanto sócio-cultural, 
modelando o comportamento dos sujeitos 
sociais e, consequentemente as relações 

internacionais aí realizadas. 
A fronteira é o lócus da narrativa e 

ponto de referência de personagens que 
vivem de um lado e do outro das margens do 
pertencimento e vivem no interstício. Nesta 
esteira, aqueles que vivem em situação de 
fronteira percebem na própria vivência que 
toda identidade é forjada, e deste modo, atra-
vés destas experiências de limites buscamos 
compreender os itinerários dos sujeitos que 
vivem nesse espaço passível de interações 
e trocas culturais e que constituem o pilar 
para a construção de um entre - lugar que 
molda as estruturas e os comportamentos 
na fronteira, uma vez que para estes sujeitos 
sociais o espaço de fronteira representa uma 
conexão entre ações do cotidiano da casa, do 
trabalho e do lazer.             

Através dos “saberes” e “fazeres” da 
convivência na fronteira é que encontra-
mos respostas às nossas indagações acerca 
de como estes sujeitos sociais articulam, 
interpretam e reinterpretam suas vivências 
e valores históricos identificados nessa 
tríplice fronteira entre o Brasil, Bolívia e 
Peru. A convivência familiar e a construção 
de uma família intercultural que envolve 
estas três nacionalidades são as maneiras 
mais peculiares de se demonstrar que “é na 
emergência dos interstícios, a sobreposição 
e o deslocamento de domínios da diferença, 
que as experiências intersubjetivas e coleti-
vas de nação, o interesse comunitário ou a 
valor cultural são negociados (Bhabha, 1998, 
p.20), por serem relações passíveis de nego-
ciação e incorporação de valores culturais.

As relações entre o eu e o outro que se-
gundo Glissant (2005, p.86) são “agentes de 
unidade e diversidade libertadora ao mesmo 
tempo”, e que se estabelecem na fronteira, 
no âmbito das relações afetivas, é uma re-
lação motivada pela aceitação, uma relação 
de sentimentos, como constatamos nas 
narrativas de Sandra Azad, que é brasileira, 
casada com um boliviano, há mais de vinte 
anos. Sandra tem dois filhos de 19 e 17 anos, 
que falam fluentemente o português, assim 
como o esposo, embora a família, que vive na 
cidade boliviana de Pando, tenha decidido 
adotar o espanhol como idioma oficial da 
família: “Nós combinamos para que eles [os 
filhos] aprendessem os dois idiomas. Mesmo 
que eu não aprendesse o espanhol tão bem, 
que meus filhos aprendessem os dois... eu 
preservei o meu português” (Azad, 2010).
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Nesse sentido, percebemos o lar como 
um espaço onde a cultura está interagindo, 
um espaço de negociação, onde não ocorre 
um jogo de quem ganha e quem perde. Assim 
“a articulação social da diferença, [...] é uma 
negociação complexa, em andamento, que 
procura conferir autoridade aos hibridismos 
culturais que emergem em momentos de 
transformação histórica” (Bhabha, 1998, 
p.21). Neste espaço a fronteira é vista como 
um entre-lugar que permite a elaboração de 
novos signos de identidade, como o idioma, 
que se exercem reciprocamente, ainda que 
quem interaja nesta zona de contato, pouco 
ou nada perceba das diferenças, dos signos 
que se somam e compõem essa interação, 
como podemos observar nas narrativas de 
Karina Moraes que faz parte de uma família 
intercultural da tríplice fronteira: 

Eu já estou misturando os idiomas, 
é tanto que começo a conversar, e 
já falo algumas coisas em espanhol 
e outras em português... A minha 
filha também mistura os idiomas, e 
agora que ela está maiorzinha que 
está misturando mesmo. Ela en-
tende tudo em espanhol, só que ela 
não fala o espanhol, ela fala mais 
o português, só que tem hora que 
ela mistura. (...) nós queremos que 
ela estude aqui [na Bolívia]. Mas 
daqui a um tempo, como os países 
são vizinhos, ela vai falar os dois 
idiomas (Moraes, 2011).

Neste sentido, a fronteira é o espaço de 
acolhimento do outro, do diferente. É um 
ambiente de efervescência intensa, onde 
as diferenças são ressaltadas e produzem o 
plural, o novo, resultados de encontros múl-
tiplos e não de um único encontro. Conforme 
esclarece Bhabha (1998) a própria noção de 
culturas nacionais, particulares e homogê-
neas, assim como sua difusão em processos 
contínuos e naturais estão, na atualidade, em 
um intenso processo de ressignificação, visto 
que os entre-lugares, ao contrário serem 
terrenos passíveis de coação e absorção por 
parte de uma cultura central, com a clara 
intenção de ampliação de suas fronteiras de 
dominação e poder, são na verdade, fluxos 
privilegiados de interações. Assim, os entre
-lugares, passam a se configurar não como 
meros espaços de imposição, mas como um 
terreno de trocas, como afirma Bhabha:

Esses entre - lugares fornecem o 

terreno para a elaboração de es-
tratégias de subjetivação - singu-
lar ou coletiva - que dão início a 
novos signos de identidade e pos-
tos inovadores de colaboração e 
contestação, no ato de definir a 
própria ideia de sociedade (Bha-
bha, 1998, p.20).

Visto que é no espaço de fronteira, no 
entre - lugar, o local onde se traduz, rein-
terpreta e ressignifica outras possibilidades 
históricas e culturais, a prerrogativa de 
autenticidade é um grande equivoco. Pensar 
em circunscrever a cultura como uma ilha, 
segundo Burke é um erro: 

Em nosso mundo nenhuma cultu-
ra é uma ilha. Na verdade, já há 
muito que a maioria das culturas 
deixaram de ser ilhas. Com o pas-
sar dos séculos, tem ficado cada 
vez mais difícil se manter o que 
poderia ser chamado de insulação 
de culturas com o objetivo de de-
fender essa insularidade (Burke, 
2003, p.101).

Por conseguinte, a construção destas 
relações sociais é uma das dimensões que 
permite a análise da fronteira como zona 
de contato, onde identidades e valores são 
agregados, articulados, negociados e rein-
terpretados por estes sujeitos sociais, uma 
vez que, respeitadas as particularidades da 
identidade nacional, forjam uma alteridade 
no âmbito do lar. Deste modo, as modali-
dades narrativas trazem a contribuição de 
serem uma dimensão da experiência e da 
articulação de caracteres subjetivos. Estas 
considerações são contextualizadas no intui-
to de vislumbrar as trajetórias e itinerários 
na fronteira, um encontro entre a subjeti-
vidade daquele que vive uma situação de 
fronteira e sua inserção na história cultural 
e social, criando uma esfera de negociação 
e reinvenção de identidades. Outrossim, as 
experiências culturais que podem ser identi-
ficadas como constituintes de um sentido de 
alteridade disponibilizam simultaneamente 
diferentes sentidos de fronteira, sendo pos-
sível observar, através das narrativas, como 
estes sentidos têm sido combinados, negados 
e reinventados.

Sob esta perspectiva as fronteiras são 
tanto símbolos de um poder normalizador 
quanto de práticas transgressivas. Neste sen-
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tido, as fronteiras possuem uma conotação 
de estase cultural quando as diversidades são 
identificadas dentro de um espaço e trans-
gredidas quando as diversidades são vividas 
e traduzidas para relações intersticiais. Deste 
modo, a diversidade sugere que não existe 
um eu que se opõe ao outro, mas que existe 
um eu enquanto lugar onde todos os outros 
eus se cruzam e interagem. A transcendência 
da ideia de uma sociedade separada por 
nacionalidades, regionalismos, raças e etni-
cidades significa compreender a diversidade 
da cultura humana em suas complexas e 
fragmentadas relações culturais. 

Seguindo o pensamento de Peter Burke 
de que “nenhuma cultura é uma ilha” (Bur-
ke, 2003, p.101), transcendemos a noção de 
diferença enquanto separação, visto que a 
diferença cultural consiste em compartilha-
mento e alteridade e onde fronteira constitui 
a negociação entre discursos oficiais e dissi-
dentes. A confluência entre estes discursos é 
que faz a cultura pertencer a um padrão de 
diversidade fragmentada, de transformações 
e permutas (Glissant, 2005). Pensar que 
existe uma insularidade entre cultura, iden-
tidade, comunidade ou idioma significa des-
conhecer os elementos criativos e fecundos 
que os constituem, através de reconstruções, 
desconstruções e negociações efervescentes. 

As fronteiras que marcam e demarcam 
a região amazônica sul - ocidental foram 
tecidas em um determinado momento his-
tórico e a partir de dadas condições, espe-
cialmente pautadas no interesse do capital 
internacional na borracha amazônica e na 
luta contra as relações de poder que busca-
va definir e classificar seus atores sociais. 
Pensar Amazônia é pensar uma região onde 
a alteridade se faz presente, a partir de sua 
origem preponderantemente diaspórica, de 
migrantes do litoral norte brasileiro, dos 
países andinos, de identidades construídas 
e determinadas por interesses capitais nesta 
região de tríplice fronteira internacional, que 
se fazem presentes desde sua ocupação em 
fins do século XIX. 

Assim, a historicidade e a proximidade 
geográfica destes três países proporcio-
naram, ao longo dos mais de cem anos de 
ocupação amazônica, um incessante fluxo 
de interações e trocas, onde valores culturais 
se configuraram e seguem se configurando. 
Neste sentido, a representação construída 
permite pensar que há um significado de 

fronteira específico constituído no universo 
da Amazônia, mostrando que a fronteira é 
algo que separa politicamente, mas, também, 
um espaço social que une povos, culturas e 
experiências históricas e sociais sólidas:

Na condição de latino-americanos, 
somos nômades, funâmbulos, poe-
tas. Transeuntes de uma arqueolo-
gia alimentada de gêneses e cultu-
ras variadas. Máscaras complexas 
e amorosas, compostas de melan-
colia, tristeza, alegria, dissimula-
ção. Imersos no turbilhão de nossa 
amplitude, conceituamos coisas, 
seres, perspectivas inovadoras. 
[...] Uma humanidade que arrasta 
no rosto, nas invenções linguísti-
cas, nas emoções desabridas, as 
marcas das fusões culturais aqui 
perpetradas (Piñon, 2002, p. 35).

 
No espaço de fronteira, a construção 

de imaginários coletivos é definida por 
sua complexidade discursiva. A fronteira é 
simultaneamente uma realidade geográfica 
que desenvolve a convivência e as trocas 
interculturais e é também uma metáfora 
literária ao passo que preserva o passado e 
fomenta o imaginário. Nos interstícios de 
textos e culturas, o imaginário se concretiza e 
abre caminho para um processo de constante 
alteridade. 

Considerações finais
A Amazônia sul - ocidental é um es-

paço de relação, mobilidade e reconstrução 
constantes. Um espaço simbólico abarrotado 
de sentidos, onde a realidade se converte 
em metáforas do ‘não lugar’ e a fronteira 
representa a incessante busca por um espaço 
utópico (Foucault, 2001). A fronteira está em 
movimento e em todo lugar, apontando para 
uma questão crucial: cada sujeito possui sua 
singularidade e a diferença permite reconhe-
cer o outro enquanto sujeito.

Nas relações que regem as trocas e in-
tercâmbios culturais, viver a experiência do 
outro implica preservar aquilo que é próprio 
a cada um. E importa, sobretudo, saber – e 
experimentar – dos limites que sempre 
estarão presentes; saber que alteridade gera 
conhecimento, mas não elimina as peculia-
ridades. Ao contrário, pois “não é necessário 
compreender o outro, ou seja, reduzi-lo ao 
modelo de minha própria transparência, 
para viver com esse outro e construir com 
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ele” (Glissant, 2005, p. 86).
Deste modo, os sentidos de fronteira são 

postos em ação por contextos histórico-cul-
turais específicos e singularidades pessoais. 
A diversidade de sentidos que as relações de 
fronteira produzem adquirem na singulari-
dade das interações sócio-culturais e histó-
ricas a reinvenção de uma tradição posta em 
prática no cotidiano destes interstícios, onde 
a posição do homem no mundo é definida 
pelo fato de que, em todas as dimensões de 
seu ser e de seu comportamento, ele se co-
loca a cada momento entre duas fronteiras 
e diante da recorrente necessidade de trans-
passá-las, uma vez que sempre haverá algo 
a ser descoberto além dos limites impostos.

Notas
1  Foucault utiliza o termo heterotopia para descrever 
espaços que possuem duplos significados, de representação fí-
sica ou aproximação de uma utopia.  Na obra Outros Espaços 
(2001) Foucault apresenta o espelho como uma metáfora de 
dualidade e contradição, de realidade e não-realidade de pro-
jetos utópicos. Uma vez que o espelho é a metáfora da utopia 
porque a imagem vista nele não existe, é também uma hetero-
topia ao passo que é um verdadeiro objeto que forma o modo 
como nos relacionamos com a imagem ali refletida.
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Introdução
Nas últimas décadas do século XX, 

observamos a mudança de postura dos povos 
indígenas. Eles decidiram que não mais es-
perariam que alguém ou alguma organização 
intercedesse por seus interesses de terem 
seus direitos reconhecidos pelo Estado brasi-
leiro (OLIVEIRA, 2006). Os índios passaram 
a realizar suas manifestações políticas por 
conta própria, construindo representações, 
fazendo alianças e levando seus pleitos à 
opinião pública.

A organização política dos índios tam-
bém colaborou para o surgimento de uma 
literatura produzida por escritores indígenas 
de forma sistemática e com características 
próprias. Desse modo, assistimos ao surgi-
mento do que podemos sem dúvida carac-
terizar como um novo movimento literário1: 
aproximadamente quarenta povos indígenas 
do Brasil estão publicando textos em livros. 
Se fizermos uma comparação desses livros, 
os chamados “livros da floresta” (ALMEI-
DA, 2004), com o material produzido pelos 
europeus que descreviam as belezas e as no-
vidades da terra recém descoberta no século 
XVI, temos a impressão de que se trata de 
uma nova apresentação da terra descoberta, 
só que dessa vez pelo olhar dos índios.

Essa literatura que surge é resultado de 
esforços em conjunto entre os professores e 
pensadores indígenas e assessores não-indí-
genas. Os livros de autoria indígena são, na 
maioria das vezes, custeados por órgãos ofi-
ciais (MEC) ou por ONGs, como, por exem-
plo, o livro Arte Indígena Umutina, da etnia 
Umutina (MT), financiado pelo Ministério 
da Educação. Raramente esses livros são 
publicados por editoras privadas. Podemos 
atribuir o surgimento dessa literatura nova, 
principalmente, aos professores das mais de 
1.500 escolas indígenas que estão construin-
do a literatura de suas comunidades. Entre-
tanto, esta literatura ainda é pouco estudada 
em seus aspectos contemporâneos.

Podemos atribuir a escassez de estudos 

na área, principalmente, ao fato de que a 
existência da literatura indígena foi “negada” 
por muito tempo, como nos mostra René 
Capriles: 

O princípio no qual sempre se ba-
searam os críticos dos valores des-
ta narrativa sempre foi a etnocen-
trista e discutível afirmação de que 
todos os povos do nosso continente 
desconheciam a linguagem escrita 
fonética tal como ela é conhecida 
no mundo ocidental europeu desde 
a sua invenção pelos fenícios e o 
seu aperfeiçoamento realizado pe-
los gregos (CAPRILES, 1987, p.5).

Entendemos, então, que a literatura 
indígena demorou a ser reconhecida pela 
crítica tradicional pelo fato de que só seria 
reconhecido como literatura aquilo que fosse 
baseado na existência do livro tal como o 
conhecemos hoje, ou seja, como resultado de 
um esforço milenar em torno do desenvolvi-
mento das técnicas de escrita alfabética, com 
seus gêneros de discurso. É preciso, contudo, 
analisar melhor o processo de aquisição e 
domínio da escrita por parte dos índios que, 
aos poucos, mas desde os primeiros contatos 
com a civilização européia, ainda no século 
XVI, foram incorporando a prática de es-
crever em sua cultura e, mais recentemente, 
sobretudo a partir da década de 1990, atra-
vés da escrita e publicação autoral de livros, 
puderam reinventar a memória indígena no 
Brasil, configurando, desse modo, identida-
des dinâmicas para os povos indígenas.

A Região Norte do Brasil possui uma 
vasta produção literária indígena. Uma etnia 
que se destaca por sua produção literária é o 
povo Kaxinawá. Esta etnia possui uma série 
de textos míticos já publicados. Historica-
mente, essas narrativas míticas orais foram 
sendo coletadas por viajantes, antropólogos, 
lingüistas, e, então, foram publicadas como 
obras científicas ou folclóricas. Hoje, os 
professores indígenas, ao escreverem e pu-
blicarem seus mitos, concretizam o universo 
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de sua cultura, seus costumes e suas crenças 
para a comunidade de leitores do Brasil e do 
mundo. Por isso, a importância de estudar e 
analisar a produção literária Kaxinawá atual, 
pois, por estarem produzindo, de modo au-
toral, estão construindo um público, ou seja, 
começam a fazer parte da cultura do impres-
so como autores e não mais como objetos de 
coletâneas científicas ou folclóricas.

De fato, é importante ressaltar que, 
através da escrita autoral de seus mitos, os 
índios se apresentam como os autores de sua 
história para um circuito amplo de leitores. 
Os Kaxinawá compõem hoje a população 
indígena Pano mais numerosa do Acre, com 
cerca de 5000 índios. Como já assinalado, 
eles possuem uma boa produção literária, 
dentre a qual gostaríamos de destacar o 
livro Shenipabu Miyui. Para a elaboração 
deste livro, foi feito um processo de coleta de 
dados em várias regiões e várias narrativas 
foram gravadas pelos próprios indígenas. 
Após um processo de seleção, o livro foi pu-
blicado originalmente em língua Hãtxa Kuĩ e 
depois foram feitas versões em português e 
em outras línguas indígenas com as quais os 
Kaxinawá se relacionam. O que observamos 
na atualidade indígena, por exemplo, no caso 
do livro Shenipabu Miyui, é a mudança – 
tradução – de uma literatura oral para uma 
literatura escrita. Na literatura oral é nítido 
o papel exercido pela obra na organização 
da sociedade, pois se limita apenas a aquele 
grupo. Quando se começa a produção de uma 
literatura escrita é garantida a intemporali-
dade e universalidade da obra, possibilitan-
do a comunicação entre vários grupos e não 
somente no âmbito restrito dos grupos em 
que atua e que a produzem, como acontece 
na literatura oral. (CÂNDIDO, 1985).

Como já exposto, esta pesquisa preten-
de fazer a análise de duas edições do livro 
Shenipabu Miyui, uma publicada em 1995 e, 
a outra, em 2000. Essas edições apresentam 
diferenças significativas de uma para a outra. 
Paralelamente, esta pesquisa desenvolverá 
um levantamento bibliográfico acerca da 
relação dos Kaxinawá com a cultura do im-
presso: primeiro como objeto de estudo, e, 
depois, como autores de livros. Acreditamos 
que o estudo da produção literária Kaxinawá 
representa um estímulo para a valorização da 
cultura indígena, o que consequentemente 
proporciona uma integração dos Kaxinawá 
ao leque cultural brasileiro. Isso pode pro-

mover o enriquecimento da literatura bra-
sileira contemporânea. Assim, pretendemos 
com esta pesquisa, contribuir para a inten-
sificação do processo de reconhecimento de 
uma produção literária que, mesmo sendo 
recente, mostra-se extremamente diversa e 
instigante.

Contato indígena com a escrita al-
fabética

A cultura indígena sempre foi marcada 
pela oralidade. Essas comunidades costu-
mam ser consideradas pelo senso comum 
como sociedades ágrafas, ou seja, sem 
escrita. Contudo, mesmo que a princípio os 
povos indígenas não fizessem uso da escrita 
alfabética, eles utilizavam (e utilizam ainda) 
outros sistemas e códigos equivalentes à es-
crita alfabética que são capazes de transmitir 
sua cultura de geração a geração, de forma 
eficiente (FERREIRA, 1992). 

Para melhor entender a literatura de 
autoria indígena, é necessário compreender 
como se deu o contato de cada povo indí-
gena com a escrita alfabética. No caso dos 
Kaxinawá, o contato com a escrita alfabética 
aconteceu a partir do momento em que as 
frentes extrativistas da borracha os incorpo-
ram como força de trabalho nos seringais. 
A partir desse momento, eles têm contato 
com a escrita, mas ainda não a dominam 
e, por isso, são enganados pelos barracões, 
contraindo dívidas enormes que não podiam 
pagar nem mesmo controlar por não domi-
narem a prática da escrita.

A principal forma com que a es-
crita foi introduzida, desde os pri-
meiros anos de contato, esteve re-
lacionada à produção econômica 
da borracha e às relações de trocas 
comerciais estabelecidas entre os 
índios seringueiros e o barracão 
dos patrões: o valor da conta cor-
rente, vital para a sobrevivência 
do seringueiro, não só constituiu 
como foi expressão de uma primei-
ra relação com as escritas alfabé-
tica e numérica (MONTE, 2000, 
p.14).

Por conta de toda a exploração sofrida, 
surgiu o interesse por parte dos Kaxinawá em 
dominar a escrita, para que não mais fossem 
enganados pelos seringalistas e pudessem 
controlar suas dívidas.

Já na atualidade, existem várias esco-
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las indígenas nas aldeias com professores 
também indígenas onde as crianças são 
ensinadas em português e em suas línguas 
maternas. Isso parece ter sido possível, so-
bretudo, em razão da participação do povo 
Kaxinawá em um projeto realizado pela 
Comissão Pró-Índio do Acre, denominado 
de “Uma experiência de Autoria” iniciado 
em 1983. Esse projeto proporcionou aos 
indígenas capacitação profissional para que 
se tornassem monitores, agentes de saúde 
e professores indígenas. O resultado deste 
projeto foi a publicação de 13 títulos, alguns 
em co-autoria e outros de autoria exclusiva-
mente indígena (ALMEIDA, 2004).

De acordo com o Programa de Formação 
Intercultural Diferenciada e Bilíngue de Pro-
fessores Indígenas do estado do Acre, “todo o 
projeto foi pensado a partir das próprias ex-
pectativas dos indígenas para a obtenção de 
conhecimentos que garantiriam a posse e o 
gerenciamento dos seus territórios” (ACRE, 
2004, p.111), possibilitando, assim, melhorar 
as condições em suas comunidades, refor-
çando a língua materna, os costumes e as 
tradições dos Kaxinawá.

A produção escrita indígena
Em suas pesquisas ALMEIDA (2004), 

constatou, entre 1996 e 1998, a existência 
de mais de 100 títulos de autoria indígena. 
Ela afirma que a maioria dessas obras atende 
a uma demanda escolar, ou seja, são obras 
feitas para auxiliar os professores indígenas 
a ensinar as crianças nas aldeias. Porém, os 
indígenas também produzem livros didá-
ticos com a escrita de seus mitos e lendas 
que ultrapassam os limites das aldeias e 
destinam-se à zona de contato com a socie-
dade nacional. É notório que essa produção 
vem aumentando e que cada vez mais toma 
espaço no cenário da produção literária con-
temporânea (ALMEIDA & QUEIROZ, 2004; 
GOLDEMBERG, 2009). 

Saindo do campo da oralidade e indo 
para o campo da escrita, os indígenas têm por 
objetivo não só manter vivas suas tradições, 
mas divulgar para os não-índios aspectos de 
sua cultura. Percebemos esse ideal de divul-
gação pelo fato de suas obras na sua maioria 
serem bilíngues – em português e em língua 
materna indígena.

Esta literatura demora a ser reconheci-
da pela crítica talvez pelo fato de, na maioria 

das vezes, pensarmos a literatura da maneira 
como a conhecemos hoje, tomando por mo-
delo a produção escrita ocidental.

Nossa pesquisa tem especial interesse 
nas obras de autoria indígena coletiva. Este 
tipo de obra funciona como um consenso, ou 
seja, com o que é comum entre os indígenas 
da mesma etnia:

Cada livro editado neste proces-
so de criação literária serve para 
identificar que é a partir da terra 
que os livros são escritos. Assim 
como nossa tradição literária eu-
ropéia se baseia na textualidade 
[...], as várias literaturas indíge-
nas servem- se da territorialidade 
(ALMEIDA,2004, p. 197).

Com suas produções escritas, os indíge-
nas cada vez mais entram no circuito literário, 
pois criam um público leitor e se envolvem 
com questões de produção de manuscritos, 
levantamento de dados, edição, tradução e 
publicação, por exemplo.

Neste momento de nossa pesquisa, já 
podemos assinalar uma particularidade da 
literatura de autoria indígena: a escrita cole-
tiva. Esta é uma prática adotada não só pelos 
Kaxinawá, mas também por outras etnias.

Como exemplo da produção com auto-
ria coletiva, podemos citar todo o processo 
de elaboração do livro Shenipabu Miyui: 
história dos antigos. O processo de elabora-
ção do livro durou seis anos e incluiu uma 
viagem para o Peru para gravar as narrativas 
que os índios contavam, pois os Kaxinawá do 
lado brasileiro acreditavam que os Kaxinawá 
do lado peruano mantinham a cultura tra-
dicional. Esse processo de gravação e coleta 
de dados durou três meses e teve início em 
janeiro de 1989. Após todo este período de 
coleta, as lideranças indígenas retornam ao 
Brasil e começam o processo de transcrição 
do material coletado para a língua Kaxina-
wá. Entre 1989 e 1995, muito trabalho foi 
investido na obra, desde a transcrição até a 
revisão final de todo o material, processo que 
foi liderado pelo professor indígena Joaquim 
Paula Mana, que possui bastante experiência 
na escrita e reflexão sobre a língua Kaxinawá, 
sua língua materna. A princípio, a ideia era 
de que o livro fosse escrito apenas na língua 
Kaxinawá, para proporcionar uma valoriza-
ção da língua, porém decidiram que também 
seria traduzido para o português para que a 
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sociedade em geral tivesse acesso à cultura 
Kaxinawá. Todo o processo editorial colabo-
ra com o pensamento da existência da lite-
ratura indígena na contemporaneidade, pois, 
escritos em coletividade, os textos passam a 
ter uma função social nas comunidades.

No que diz respeito à recepção do ma-
terial produzido pelos indígenas, podemos 
julgar como positiva, pois os livros têm 
alcançado reconhecimento e estão chegando 
ao público de forma eficaz (já nos referimos à 
indicação dessas obras em dois vestibulares 
federais). Além disso, é possível encontrar 
estes materiais disponíveis para venda em 
sites de comercialização de livros usados e 
um número considerável destas obras está 
disponível também em bibliotecas físicas e 
virtuais de universidades federais brasileiras 
(realizando pesquisa bibliográfica referente 
apenas à etnia Kaxinawá em sites de uni-
versidades foram encontradas 6 obras de 
autoria indígena, conferir Anexo I). Por fim, 
através desta visibilidade que estas obras 
estão alcançando podemos identificar outra 
evidência da existência de uma literatura de 
autoria indígena: por estarem produzindo, 
publicando e sendo lidos, tornam a escrita 
indígena de fato literatura (ALMEIDA, 
2004). 

 O movimento editorial indígena
Baseando-se nas pesquisas de Maria 

Inês de Almeida, que mostram a existência de 
mais de 100 títulos de autoria indígena entre 
os anos de 1996 e 1998 e também levando 
em consideração a pesquisa bibliográfica 
realizada no programa de iniciação científica 
(PIBIC/UNIR/CNPq 2011-20122), podemos 
observar a existência de um movimento edi-
torial de autoria indígena. 

No passado, tudo que era produzido 
sobre as culturas indígenas ou que discutiam 
questões relacionadas à temática indígena 
tinha um cunho antropológico ou linguístico. 
Nas três últimas décadas do século XX e 
primeiras décadas do século XXI, vimos essa 
realidade ser mudada com a publicação de 
dois títulos: Mitopoemas Yanoman (1978) 
e Antes o mundo não existia (1980). Tais 
obras representam os primórdios  da co-au-
toria e da autoria indígena, respectivamente, 
e já não podemos classificá-las como obras 
antropológicas ou linguísticas, pois não são 
mais relatos de viajantes que se infiltraram 

na rotina das etnias, agora são os próprios 
indígenas é quem falam, ainda que com 
assessoria de não indígenas. E percebemos a 
preocupação dessas obras com a questão da 
linguagem esteticamente eficaz. São obras 
muito bem ilustradas e pensadas de forma 
que melhor representem a beleza e a força 
cognitiva do pensamento e da cultura de 
cada etnia. 

A partir desses dois títulos surgiu a 
necessidade de se pensar uma nova categoria 
no âmbito das letras nacionais: a literatura de 
autoria indígena.  Podemos classificar essas 
duas obras como o inicio de um movimento 
editorial que se expandiu por várias etnias no 
Brasil.

Ao revisitarmos alguns conceitos da 
teoria literária ocidental, nós podemos 
perceber que estamos, de fato, diante de 
um movimento literário emergente. Porém, 
é preciso ter cautela ao utilizar os conceitos 
da literatura ocidental para ler a literatura de 
autoria indígena, pois é preciso atentar para 
o fato de que as condições de produção, de 
difusão e a cultura em questão se diferem 
bastante da cultura ocidental e, portanto, 
devem ser analisadas em seus aspectos par-
ticulares.

Estes textos publicados refletem as 
marcas do momento em que foram escritos. 
Momento em que a necessidade de preserva-
ção da cultura é forte, por causa do contato 
com outras culturas que afetaram bastante 
os hábitos dos índios.

 Especificidades da escrita indígena
Ao ler um livro de autoria indígena per-

cebemos algumas peculiaridades que não en-
contramos (pelo menos não com frequência) 
em livros de tradição ocidental. Tomando 
como exemplo uma obra de autoria indígena, 
o livro Shenipabu Miyui, percebemos marcas 
de oralidade ao longo de toda a obra. Trata-se 
de uma leitura simples e que, por ter marcas 
de oralidade tão fortes, dá a impressão de 
que alguém nos conta as estórias ao vivo. 
Isso pode ser observado neste trecho do mito 
Fumaça do Tabaco, presente na segunda 
edição da obra: 

Tekã kuru tinha uma esposa. En-
quanto ele ficou de porre de tabaco, 
sua mulher sempre andava para lá 
e para cá. Até que começou a na-
morar com outro cara. Ela come-
çou a ir muito ao roçado. Às vezes, 
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quando voltava, trazia um nambu. 
Botava na caçarola de barro e caía 
depois na rede. Fazia que dormia 
e ficava rosnando como se tivesse 
pesadelo[...] (OPIAC, 2000, p.41).

No trecho acima, percebemos que a 
história foi escrita de uma maneira bem 
próxima da linguagem oral e corriqueira. 
Talvez isso se dê por causa de todo o proces-
so de elaboração do livro que consistiu em 
coletar e gravar as histórias contadas pelos 
membros da etnia, para, depois, transcrever 
as histórias de maneira mais fiel possível. 
Em todo o processo de coleta, transcrição e 
edição do material colhido houve a participa-
ção efetiva dos indígenas. Também podemos 
atribuir essa maneira de escrever ao fato de 
que a escrita alfabética foi incorporada por 
eles há um tempo relativamente pequeno. 
Outro fator é que as culturas indígenas em 
geral são marcadas pela oralidade há muito 
tempo e para eles não há uma norma padrão 
de escrita como há para a cultura ocidental. 
“O índio escreve normalmente ‘corrido’, em 
prosa”, afirma MATOS (2011, p.36). A orali-
dade presente na escrita indígena é um dos 
desafios do processo de tradução da língua 
materna indígena para a língua portuguesa, 
processo que também é acompanhado pelos 
indígenas na edição da obra. O ideal neste 
caso não é o de eliminar a presença da voz 
nos textos escritos, mas encontrar soluções 
de inscrevê-la por meio de uma linguagem 
esteticamente eficaz.

Antes de a escrita alfabética fazer par-
te do cotidiano indígena, as pinturas e os 
desenhos eram uma maneira utilizada de 
representar ideias e formular conceitos. Esta 
é outra característica presente nas obras 
de autoria indígena em geral: a maioria 
das obras são muito bem ilustradas, com 
desenhos feitos pelos próprios indígenas. 
Essa característica talvez seja a grande res-
ponsável pelo fato de que, por muito tempo, 
as obras indígenas terem sido qualificadas 
como obras especialmente voltadas para 
o público infantil. Porém, o que não foi 
levado em consideração foi a função que o 
desenho exerce dentro das comunidades 
indígenas. Para eles, o desenho é uma forma 
de representar ideias e registrar histórias tão 
importante quanto a fala e quanto a escrita, 
pois faz parte de seu modo de construção do 
conhecimento e produção de sentido.

Autoria coletiva
Quando falamos em escrita indígena é 

impossível não colocar em discussão uma 
particularidade de algumas obras indíge-
nas: a autoria coletiva. Durante a pesquisa 
bibliográfica realizada, foram encontrados 
oito títulos de autoria coletiva Kaxinawá. A 
prática de escrever livros em nome de um 
determinado povo, no caso os Kaxinawá, é 
uma prática que se difere bastante da nossa 
cultura ocidental que, de certa forma, pre-
dominantemente individualizou a figura do 
autor. Segundo Foucault: 

[...] O nome do autor funciona para 
caracterizar um certo modo de ser 
do discurso: para um discurso, o 
fato de haver o nome de um autor, 
o fato de que se possa dizer “isso foi 
escrito por tal pessoa”, ou “tal pes-
soa é o autor disso”, indica que esse 
discurso não é uma palavra coti-
diana, indiferente, uma palavra 
que se afasta, que flutua e passa, 
uma palavra imediatamente con-
sumível, mas que se trata de uma 
palavra que deve ser recebida de 
uma certa maneira e que deve, em 
uma dada cultura, receber um cer-
to status (FOUCAULT, 2006, p.9).

O que de fato parecem pretender os 
Kaxinawá, e também outras etnias que optam 
por este tipo de escrita coletiva, é apresentar 
um estilo de escrita que é atribuída ao povo 
Kaxinawá como um todo e não somente a 
um autor individual. O que se pode esperar 
em uma obra de autoria Kaxinawá são tra-
ços, histórias e características exclusivas 
e comuns aos do mesmo grupo, visando à 
valorização e divulgação de sua cultura.

Dos oito títulos encontrados, em que a 
autoria é atribuída ao povo Kaxinawá, todos 
abordam questões que expõem as práticas 
de sua cultura. São obras que apresentam 
cantos xamanísticos, práticas medicinais, ar-
tesanatos e outros assuntos que são comuns 
a todos os Kaxinawá e que são diferentes de 
outras etnias, ou seja, apresentam as parti-
cularidades de sua cultura, da maneira que 
eles a veem e a praticam. O que vemos é uma 
literatura produzida para os Kaxinawá e para 
o mundo, que apresentam aspectos de sua 
cultura como nenhum texto antropológico 
escrito por viajante ou cientista poderia es-
crever.
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Shenipabu Miyui: 1ª e 2ª edições 
O livro escrito pelo povo Kaxinawá que 

alcançou maior reconhecimento foi Sheni-
pabu Miyui, cuja primeira edição foi publi-
cada em 1995; a segunda edição foi publicada 
em 2000. A segunda edição saiu pela Editora 
UFMG e apresenta algumas mudanças em 
relação à primeira.

A primeira edição foi publicada pela 
Comissão Pró-Índio do Acre e é uma versão 
que aparenta ter mais a “cara” dos índios. De 
início, o livro apresenta um texto escrito por 
uma das coordenadoras do projeto editorial, 
Nietta Monte. É um livro que contém doze 
mitos do povo Kaxinawá, apresentados em 
língua materna indígena e, logo em seguida, 
em língua portuguesa. Cada mito também 
possui ilustrações feitas pelos indígenas que 
representam momentos da história contada. 
Uma dessas ilustrações está presente na capa 
da obra. Os mitos apresentados possuem 
uma escrita marcada pela oralidade e é em 
relação a isso que se pode atribuir diferenças 
significativas entre as duas edições. 

A segunda edição é mais trabalhada, o 
livro é maior em dimensão física e apresenta 
uma capa diferente da primeira edição. A 
capa da segunda edição, projetada por Mar-
celo Belico, utiliza ilustração de Raimundo 
Nonato Mana e usa elementos das pinturas 
Kaxinawá. Nesta edição foi adicionado um 
sumário e também mais informações na 
nota introdutória escrita por Nietta Monte 
sobre os Kaxinawá. Na parte dos mitos não 
há mudanças no conteúdo das histórias, o 
texto é apenas revisado e algumas palavras 
são acrescentadas e outras excluídas. Nessa 
revisão, nota-se a perda de parte das marcas 
de oralidade presentes na primeira edição, 
pois as estórias estão mais próximas da nor-
ma padrão de escrita em português.

A impressão de leitura é que a segunda 
edição tem uma interferência maior de não 
indígenas, e isso teria influenciado no resul-
tado final da edição. Isto é, a segunda edição 
parece mais próxima à cultura ocidentaliza-
da, o que não prejudica, contudo, a beleza do 
conteúdo das estórias apresentadas, uma vez 
que essas possuem um traço indígena forte, 
como veremos a seguir.

Temáticas do livro Shenipabu Mi-
yui

MATOS (2011) afirma que, durante o 

período em que esteve ministrando aulas 
de literatura que na Comissão Pró-Índio 
do Acre, notou que a maioria dos textos 
produzidos pelos professores indígenas em 
formação eram produzidos na disciplina de 
Geografia:

Esta área disciplinar, que lida com 
as questões da terra e da natureza, 
parece especialmente adequada 
para motivar a expressão indíge-
na, suscitando relatos e reflexões 
que ultrapassam e modificam uma 
perspectiva meramente material 
sobre o mundo e a paisagem, arti-
culando-se com questões culturais, 
subjetivas, identitárias, ontológi-
cas. (MATOS, 2011, p.34) 

Os mitos reunidos no livro Shenipabu 
Miyui são, em sua maioria, histórias que 
explicam a origem dos elementos naturais 
e das práticas comuns ao povo Kaxinawá. 
No mito intitulado História do Cipó Leve, é 
contada a história do surgimento de quatro 
cipós que, se ingeridos, provocavam visões 
sobrenaturais diferentes, refletindo uma 
prática comum e muito estudada por an-
tropólogos: o consumo de chás de cipó nos 
rituais Kaxinawá.

Outro mito interessante, a respeito 
do surgimento da sabedoria relativa à me-
dicina natural por eles utilizada, é o mito 
História da Origem dos Remédios da Mata. 
Na história narrrada, existe a personagem 
denominada Fêmea Roxa que conhecia as 
plantas medicinais e seus usos. Segundo o 
mito, algumas pessoas morriam e tornavam-
se remédios da mata. A personagem Fêmea 
Roxa teria a responsabilidade de ensinar às 
futuras gerações sobre plantas e como usá
-las (desde remédios que curavam picadas 
de cobra, aranha e escorpião aos venenos na-
turais). Porém, a Fêmea Roxa não usou bem 
os conhecimentos que possuía e começou a 
matar algumas pessoas de quem ela não gos-
tava. Seu neto, por fim, revela para a aldeia 
que sua avó era a causadora das mortes, pois 
até o momento esse fato não era de conhe-
cimento do resto do povo. O povo reunido 
resolver matar a velha que fugiu por diversas 
vezes. O povo arma uma cilada contra a velha 
e consegue matá-la. Nesse mito, percebemos 
a exaltação de uma tema muito presente na 
cultura Kaxinawá: os remédios medicinais. É 
discutida, na narrativa, a origem das plantas 
e dos conhecimentos sobre as funções que as 



394

plantas possuem. Tais conhecimentos tam-
bém já viraram tema principal de um livro 
(KAXINAWÁ, Edson ixã. Doenças e curas do 
povo Huni Kui. Comissão Pró-Índio do Acre, 
2006.), publicado pela etnia.

Conclusão
Observando o caminho percorrido pelo 

povo Kaxinawá, desde o contato com os 
‘brancos’ até a atualidade, percebemos um 
longo percurso trilhado em busca de uma voz 
própria e que seja audível para a sociedade 
ocidental. Os frutos do movimento editorial 
iniciado pelos indígenas estão chegando até 
nós em forma de livros em prosa e em poesia 
e já demandam uma nova categoria dentro 
da literatura brasileira contemporânea: a 
literatura de autoria indígena. Este status 
é merecido pela beleza e subjetividade das 
obras já publicadas pela etnia Kaxinawá.

Colocar este movimento em destaque é 
prioridade, pois deverá ser apropriadamente 
reconhecido como parte da literatura brasi-
leira. Para isso, é necessário olhar com novos 
olhos para os livros da floresta, observando as 
características da cultura indígena que, sen-
do diferente da cultura ocidental, apresenta 
elementos singulares, mas constituintes da 
comunidade estética que vigora no Brasil. 

Evidenciar as diferenças e procurar 
perceber a voz dos grupos indígenas que 
mostram agora, por meio dos livros da flo-
resta, que não são culturalmente menores 
ou necessariamente infantis é uma tarefa 
urgente. Nesse sentido, Matos (2011) traz à 
tona uma questão importante:

O olhar do estudioso de literatura, 
também capacitado para captar a 
dimensão estética dos textos, pare-
ce às vezes, todavia, intimidar-se 
diante de textualidades estranhas 
à sua própria tradição poética, 
como são os repertórios de tradi-
ção oral e a escrita incipiente de 
indivíduos formados numa cultura 
de dominância oral (MATOS, 2011, 
p.48).

É preciso, pois, visualizar a questão das 
diferenças – a marca da alteridade –  que há 
na produção escrita indígena, fruto de uma 
cultura de tradição oral, em relação à nossa 
de tradição escrita, sem impossibilitar que 
os elementos de beleza e as marcas de estilo 
étnico e de subjetividade presentes nessas 
obras cheguem ao mundo como texto, como 

discurso vivo. 

Notas
1  Conferir (ALMEIDA, 2004) e (GOLDEMBERG, 
2009); encontramos, nessas obras, pesquisas e dados que afir-
mam a existência de um novo movimento literário com carac-
terísticas próprias: a literatura de autoria indígena.
2  Pesquisa bibliográfica realizada durante o período 
de vigência do projeto (2011-2012), que visava encontrar o 
número de 120 referências bibliográficas concernentes à etnia 
Kaxinawá com o objetivo de montar um banco de dados on 
line. 
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Shenipabu Miyui: narrativas kaxinawá e sua visão integradora 
do mundo

Érika Bergamasco Guesse
Faculdade de Ciências e Letras/Universidade Estadual Paulista

Introdução: sobre a proposta de 
trabalho

O presente artigo pretende apresentar 
uma pequena parte de nossa pesquisa de 
doutorado, ainda em desenvolvimento, sob a 
orientação da Profª Drª Karin Volobuef, cujo 
principal objetivo é realizar uma reflexão 
acerca das doze narrativas míticas contidas 
na obra Shenipabu Miyui (elaborada entre 
1989 e 1995), de autoria coletiva dos índios 
kaxinawá e organizada pelo professor indíge-
na Joaquim Mana Kaxinawá. Analisamos os 
textos enquanto realização literária, conside-
rando sua perspectiva estética, sem deixar, 
porém, de considerar também o contexto 
cultural, social e histórico de produção das 
narrativas.

Nosso interesse e dedicação aos estudos 
sobre literatura indígena tiveram início com 
a pesquisa de Mestrado, que resultou na 
dissertação intitulada “Silvio Romero e os 
contos populares brasileiros de origem indí-
gena: uma proposta de análise”. Nosso tra-
balho apresentou um estudo de um grupo de 
onze contos populares brasileiros de origem 
indígena, coletados por Silvio Vasconcelos 
da Silveira Ramos Romero e reunidos em 
Contos populares do Brasil (1883). No en-
tanto, com os contos publicados por Romero, 
o universo da autoria indígena ao mesmo 
tempo se aproxima e se distancia de nós. A 
proximidade se dá pelo fato de Romero nos 
apresentar textos cuja origem está na cultura 
aborígine, refletindo, assim, aspectos de 
seus valores, costumes, visão de mundo. No 
entanto, as intervenções, adaptações, “corre-
ções” e adequações promovidas por Romero 
inevitavelmente anuviam ou mesmo apagam 
a autoria indígena primordial (operante du-
rante a transmissão oral). A intermediação 
de Romero ajudou a preservar um certo 
manancial narrativo, mas, ao mesmo tempo, 
não deixou de descaracterizá-lo.

Atualmente, o séc. XXI delineia um 
novo cenário: de um lado, há ferramentas de 
análise mais sensíveis frente ao fator estético 
(em contraposição às perspectivas positivis-
tas da época de Romero) e uma crescente 
conscientização e respeito pelas diferentes 

culturas, de outro, o progressivo surgimento 
de autores indígenas, que pavimentam a 
estrada entre culturas, línguas e criações 
estéticas.

Acreditamos que:
Assistimos atualmente a uma es-
pécie de eclosão do que nomeio a 
priori uma literatura indígena no 
Brasil, que, a meu ver, configura 
um movimento literário, na medi-
da em que pode ser observado nos 
seus aspectos coerentes, como um 
grande texto que se dá a ler. Seus 
escritores representam uma popu-
lação de cerca de 350.000 indiví-
duos, falantes de aproximadamen-
te 180 línguas diferentes, além do 
português, e habitam desde a fron-
teira brasileira com a Venezuela 
até a fronteira com o Uruguai (AL-
MEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 195).

Hoje, o próprio índio escreve sobre os 
índios (e também sobre os brancos) para que, 
principalmente, outros índios leiam; está em 
processo de configuração, no Brasil, uma 
literatura do índio para o índio. Atualmente, 
é a figura indígena que se apresenta como 
matriz criadora: o índio está se firmando 
enquanto sujeito de sua própria história. É 
seu olhar diante do mundo que se reflete na-
quilo que é contado e escrito. E, atualmente, 
a interferência do “branco” é cada vez menor 
e menos modificadora e até mesmo bem 
menos devastadora.

Diferentemente do que fizemos na 
pesquisa de Mestrado, em nossa pesquisa de 
Doutorado, escolhemos trabalhar com nar-
rativas de autoria genuinamente indígena, 
não apenas de origem indígena e totalmente 
intermediadas por não-índios. Dentre as 
várias obras de autoria indígena, publicadas 
no Brasil, elegemos como corpus de análise 
Shenipabu Miyui e, a partir da ideia desen-
volvida pela Profª Drª Ivete Lara Camargos 
Walty, em seus estudos sobre os índios 
Cinta-Larga, pretendemos mostrar como 
se dá, nos textos, a representação da visão 
integradora de mundo dos índios kaxinawá. 
Enquanto a visão ocidental da realidade 
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pressupõe uma organização hierarquizada, 
com distinções claras entre os seres e suas 
funções sociais, na visão de mundo indígena, 
cada indivíduo é considerado a partir de sua 
relação com seus semelhantes diretos e com 
tudo o que constitui o mundo que o rodeia; 
ou seja, paradoxalmente, o indivíduo só exis-
te a partir da coletividade. 

Sendo assim, seguimos algumas dire-
trizes de análise: procuramos mostrar como 
acontece, nos textos, o processo de “dessubje-
tivação do sujeito”; refletimos sobre o caráter 
híbrido das personagens das narrativas, com 
a presença constante da metamorfose; anali-
samos a linguagem utilizada pelo narrador e 
os freqüentes diálogos entre as personagens, 
bem como as marcas da oralidade nos tex-
tos; consideramos os textos não-verbais que 
acompanham as histórias escritas.

Acreditamos que a visão integradora do 
mundo contribui fortemente para a constru-
ção da identidade do povo kaxinawá e é um 
elemento central de seu imaginário social, 
sendo, portanto, um elemento central tam-
bém de suas narrativas como representação 
literária. Nosso intuito é mostrar como cada 
uma dessas diretrizes de análise colaboram 
para a intensificação da expressão dessa 
visão indígena da realidade, que estabelece 
uma profunda e íntima ligação entre o corpo, 
a terra e a escrita, constituindo-se como 
exemplo concreto do que Llansol denominou 
“estética orgânica”. 

Todas essas propostas serão desenvol-
vidas com profundidade no momento final 
de nossa pesquisa e constituirá o último 
capítulo de nossa tese. Portanto, nesta etapa, 
o que apresentamos no presente trabalho são 
apenas reflexões iniciais e ainda incipientes. 
Os estudos dos professores Lynn Mario T. 
Menezes de Souza, Ivete Lara Camargos 
Walty e Maria Inês de Almeida são funda-
mentais para o desenvolvimento do trabalho.

Shenipabu Miyui: histórias de anti-
gamente

Segundo Almeida e Queiroz (2004, p. 
233), as comunidades indígenas consideram 
a escrita de seus mitos muito importante. 
As autoras afirmam que tem acontecido, 
em várias aldeias brasileiras, uma interação 
diferenciada entre os mais velhos (conside-
rados mais sábios) e os mais novos, que são 
os verdadeiros protagonistas desse novo 

processo educacional. Os mais velhos se 
dispõem a narrar aos coletores as histórias 
“verdadeiras” de seus povos, as histórias de 
um tempo antigo, remoto, de um tempo em 
que a escrita não existia para dizer que havia 
histórias falsas. Os coletores, por sua vez, 
respeitam todo o contexto cultural no qual 
as narrativas estão inseridas e escrevem/ re-
gistram aquilo que ouvem. Configura-se um 
processo bem complexo de fixação das ex-
pressões literárias orais para uma expressão 
literária escrita, que será editada, publicada e 
utilizada na formação escolar das crianças da 
aldeia ou então que será destinada também 
ao público leitor branco, mesmo que seja em 
menor escala.

A forma mais simples, e talvez a 
mais clara, de definir o mito é como 
a representação concreta da con-
cepção do mundo de comunidades 
humanas. Dessa forma, a tradição 
mítica de cada povo constitui um 
esforço no sentido da representa-
ção de si próprio, do que é, do que 
faz, de como vive, e do estabeleci-
mento de toda uma moral, um ri-
tual, uma mentalidade, baseando-
se nessa mitologia. A função social 
do mito, porém, não exclui a sua 
função poética ou recreativa (AL-
MEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 233).

Podemos perceber que, ao escreverem 
e publicarem seus mitos, os índios concre-
tizam o universo de sua cultura, seus costu-
mes, suas crenças. O que acontece nos dias 
de hoje não é um simples processo editorial 
e literário, mas sim o assumir, por parte dos 
índios, um novo posicionamento na História 
e na literatura, um posicionamento mais ati-
vo, coletivo e até mesmo político. Através da 
escrita de seus mitos, os índios colocam-se 
como os verdadeiros autores de sua História.

É nessa linha que se dá a publicação de 
Shenipabu Miyui, uma obra de autoria co-
letiva dos índios Kaxinawá, organizada pelo 
professor indígena Joaquim Mana Kaxinawá. 

Shenipabu Miyui, ou História dos 
Antigos, é o resultado de uma pio-
neira pesquisa realizada durante 
seis anos por um grupo de pro-
fessores Kaxinawá sobre parte da 
história oral do seu povo autode-
nominado Huni Kuĩ, ou “Gente 
Verdadeira”. Foi primeiramente 
gravado por esses jovens pesqui-
sadores junto aos velhos, mestres 
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da tradição, em Terras indíge-
nas do Brasil e Peru. E depois foi 
transcrito e escrito por eles em 
língua Kaxinawá, Hãtxa Kuĩ, ou 
“língua verdadeira”, uma das nove 
línguas da família lingüística Pano 
existentes no Acre, e em português 
(KAXINAWÁ, 2008, p. 9).

O povo indígena Kaxinawá entrou em 
contato com o “homem branco” no final do 
século passado, quando foram incorporados 
como mão-de-obra dos seringais. Tentando 
compreender as relações econômicas com 
os patrões, os índios seringueiros passaram 
a se interessar pela escrita (alfabética e nu-
mérica), já que, até então, constituíam uma 
sociedade de tradição predominantemente 
oral. A dominação do sistema escrito dos 
brancos serviu para que a cooperativa dos 
trabalhadores indígenas tentasse garantir a 
legitimidade dos seus direitos.

Em 1983 foi criada a Comissão Pró-Ín-
dio do Acre (CPI/AC), uma das primeiras 
organizações não-governamentais de apoio à 
questão indígena no país. Essa organização 
foi responsável pelo início do programa 
de formação de professores indígenas na 
região. Através do projeto “Uma Experiência 
de Autoria” com o I Curso de Formação de 
Monitores e Agentes de Saúde Indígenas, 
teve início o primeiro processo de formação 
profissional de jovens indígenas no Acre, não 
só com o povo Kaxinawá, mas também com 
os outros grupos Pano.

Deste trabalho educacional com a 
formação de professores indígenas 
resultou o livro Shenipabu Miyui, 
além de muitos outros, escritos 
pelos professores indígenas Kaxi-
nawá sozinhos, ou com outros pro-
fessores de outras etnias do Esta-
do, para seu uso e difusão em suas 
escolas e em outras escolas brasi-
leiras (KAXINAWÁ, 2008, p. 15).

Para a elaboração do livro Shenipabu 
Miyui, um dos professores dos primeiros 
anos do projeto de formação profissional 
viajou para as aldeias Kaxinawá peruanas, 
coletando as narrativas dos antigos e gravan-
do-as em fitas K-7. Ao voltar para o Brasil, 
apresentou o material coletado aos outros 
professores Kaxinawá do projeto. A partir 
daí, todo o grupo passou a trabalhar em 
conjunto na confecção do livro, coordenados 

pelo professor Joaquim Mana. Uma segunda 
parte do processo consistiu em coletar mais 
versões das narrativas, agora dos mestres an-
tigos das aldeias brasileiras. Várias versões 
foram ouvidas e foi necessário realizar com-
parações, análises, escolhas até chegarem ao 
grupo de doze narrativas de antigamente, 
que compõem a obra.

Inicialmente, os Kaxinawá optaram por 
publicar o livro apenas com as versões das 
histórias escritas na língua indígena Hãtxa 
Kuĩ, sem colocá-lo em contato com a língua 
portuguesa. Entretanto, após várias discus-
sões, compreenderam que deveriam dar a 
oportunidade a outros leitores, de outras 
etnias, de conhecerem as histórias Kaxina-
wá. Assim, iniciou-se mais um processo, o 
de coletar entre os mestres da tradição, que 
dominassem a língua dos brancos, versões 
das narrativas selecionadas para o livro, mas 
agora em português. Portanto, Shenipabu 
Miyui é uma obra bilíngüe, porém não se 
trata de traduções dos mitos Kaxinawá, mas 
sim de versões em língua portuguesa. São 
apenas as versões em português que formam 
o corpus de trabalho de nossa pesquisa.

A primeira edição do livro, em 1995, 
aconteceu por meio do projeto da CPI/AC, 
com o apoio financeiro da Unicef e da Coor-
denadoria Geral de Apoio às Escolas Indíge-
nas do Ministério de Educação e Desportos. 
A tiragem foi de 3000 exemplares, visando 
à difusão principalmente entre os próprios 
Kaxinawá. Diz Joaquim Mana:

Só agora nos últimos anos é que 
estamos com os direitos de ter uma 
comunicação através da escrita 
na nossa língua própria. Sendo 
um processo novo para os índios 
e para os assessores, encontramos 
várias interrogações no ar. Como 
se fôssemos andorinhas voando 
para pegar as moscas de sua ali-
mentação numa tarde de temporal 
de chuva. Mas o túnel do futuro 
mostra que somos capazes de rea-
lizar os sonhos que sempre tivemos 
como povos diferentes, valorizados 
dentro de nós mesmos e espiritual-
mente (KAXINAWÁ, 2008, p. 5).

Sobre as narrativas de Shenipabu Mi-
yui, sua importância para a literatura kaxi-
nawá e o lugar que elas ocupam no cenário 
da literatura brasileira diz Almeida:

As doze histórias de Shenipabu 
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Miyui formam, portanto, um con-
junto, um livro, em cujo interior 
as narrativas ilustradas com de-
senhos mantêm um padrão nar-
rativo, um nível coerente de legi-
bilidade, uma sistemática textual, 
própria da organização livresca. 
Os temas são variados, os dese-
nhos são figurações da variedade 
de situações e personagens, mas o 
fato de serem elaboradas e organi-
zadas em conjunto, com a intenção 
de configurarem um livro, coloca
-as definitivamente no âmbito da 
cultura letrada, na perspectiva do 
mundo editorial contemporâneo. 
Mesmo que o dado fundamental 
desta literatura seja sua inserção 
na tradição oral kaxinawá, a sua 
presença em livro desloca-a para 
o campo da história da literatu-
ra brasileira, mesmo porque seus 
textos tiveram seu momento de 
criação em língua portuguesa. O 
bilingüismo explícito dos autores 
kaxinawá, por estar escrito nas 
páginas do livro, garante o come-
ço da história da literatura kaxi-
nawá, ainda que esta se insira na 
brasileira (1999, p.137).

A visão integradora do mundo
Procuramos analisar as narrativas 

kaxinawá de forma a mostrar como se dá, 
nos textos, a representação da sua visão inte-
gradora de mundo. Enquanto nas sociedades 
ocidentais a organização acontece de forma 
hierarquizada – e o homem se coloca no 
“topo da pirâmide”, considerando-se supe-
rior aos outros seres e elementos da natureza 
–, nas comunidades indígenas, o homem 
considera-se parte integrante de um todo 
universal, que engloba todos os animais, 
vegetais e elementos da floresta.

No entanto, isso não significa perda 
de identidade, pelo contrário; toda criatura 
constitui sua identidade a partir da relação 
que uns estabelecem com os outros, num 
processo de integração. É dessa forma que os 
kaxinawá vêem a realidade que os rodeia: de 
forma integradora – e não distintiva, como 
a visão de mundo ocidental. “O indivíduo é 
parte de seu povo, que, por sua vez, é parte 
de um todo maior, que integra a natureza e a 
cultura” (WALTY, 1991, p. 109).

A visão integradora indígena da reali-
dade, marcada em suas expressões literárias, 

apresenta-se como um exemplo concreto do 
conceito de “estética orgânica”, desenvolvido 
pela escritora portuguesa Maria Gabriela 
Llansol (1931-2008), cujos ensinamentos e 
estudos têm sido seguidos pela professora 
Maria Inês de Almeida, em seus trabalhos 
mais recentes. Segundo Almeida (2009b), 
a obra de Llansol traz uma poética capaz de 
abrir o caminho para as poéticas indígenas. A 
autora portuguesa defende a idéia – através 
da qual as textualidades indígenas podem ser 
melhor compreendidas – de que nós somos 
“vivos no meio dos vivos” – ou seja, de que os 
seres humanos não se relacionam organica-
mente apenas entre si.

Maria Inês teve a oportunidade de 
estar por três vezes com Llansol e, apesar 
de esta autora ainda não ser tão difundida e 
estudada no Brasil, a professora da UFMG 
acredita que a contribuição dos estudos llan-
solianos para o estudo da literatura indígena 
contemporânea seja fundamental. Na obra 
Desocidentada – também de 2009, na qual a 
autora relata suas experiências literárias em 
terras indígenas – Maria Inês deixa claras as 
influências da obra de Llansol no desenvol-
vimento de seu trabalho. Segundo Almeida, 
seus pensamentos anteriores são retomados, 
mas em uma outra dimensão, propiciada 
agora pelo encontro com a obra da escritora 
portuguesa.

Aceitamos de bom grado, nós, do 
grupo transdisciplinar de pesqui-
sas Literaterras: escrita, leitura, 
traduções, a proposta implícita na 
via aberta pela obra dessa escrito-
ra portuguesa, nossa contemporâ-
nea. Um caminho que bem poderia 
ser enxergado como via negativa 
para uma radical desconstrução, 
mas que preferimos chamar, com 
Llansol, de Estética Orgânica: pes-
quisadores portugueses, brasilei-
ros e indígenas, podemos formar 
uma comunidade de textos, para 
além das águas que nos separam 
e unem.
[...] Numa Estética Orgânica, tra-
duzir é trazer o outro ao Texto. Co-
piar e adulterar, abrir o texto sem 
o violar, e revelar, no adultério, o 
que o nosso sexo de ler está vendo 
(ALMEIDA, 2009a, p. 60-61 – gri-
fos no original).

Ainda de acordo com a autora, se as 
narrativas indígenas fossem lidas e escri-



400

tas sob a perspectiva da Estética Realista, 
seriam forçadas a um compromisso com a 
etnografia, revelando o que a cultura oculta. 
Na Estética Heróica, por sua vez, as histó-
rias ameríndias fazem parte da expansão 
da língua portuguesa; as narrativas seriam 
recolhidas da voz dos narradores índios por 
folcloristas, historiadores e acadêmicos para 
servirem à assimilação da cultura indígena 
pela cultura ocidental. São lançados olhares 
para os “selvagens”, mas não se escutam 
verdadeiramente suas falas. Ainda podería-
mos considerar uma Estética Projetiva; no 
entanto, essa quer ver o fantástico no mundo 
ou apresenta-se em sua dimensão idealista – 
que poderia nos remeter ao índio de José de 
Alencar, por exemplo –, na qual os não-índios 
continuam a escrever pelos índios. Apenas 
uma “nova estética”, a Orgânica, seria capaz 
de abarcar eficientemente esses textos.

O que observamos em nossas pes-
quisas atuais, com a ajuda do texto 
de Llansol, é que, finalmente, mas 
desde os começos talvez perdidos 
para a memória, uma Estética 
Orgânica, em sua força de Jabu-
ti, mas também em sua pujança 
de Onça, poderá criar espaços de 
fulguração de textos outros que, 
mesmo em língua portuguesa, sai-
bam figurar o movimento, o devir
-indígena do selvagem que outro-
ra pronunciou: Jaguaretê (Sou um 
jaguar). Para demonstrar isso, te-
mos os textos de autoria indígena 
recentemente publicados que, para 
serem lidos de verdade, requerem 
olhos, não benevolentes, mas ex-
pectantes, e ouvidos atentos aos 
sons e ritmos guardados com cui-
dado pelos velhos das aldeias. [...]
Essa técnica, adequada para abrir 
caminhos a outros, nós a enxerga-
mos como o maior projeto estético, 
ético, dos escritores e professores 
indígenas, que aprendem com os 
antigos (os que vivem pelas histó-
rias, mas aquém da História) e se 
abrem à vida em comunidade (AL-
MEIDA, 2009a, p. 65).

A prática escritural e literária indíge-
na encaixar-se-ia numa nova poética que 
Almeida chama de terriverbivocovisual, ou 
seja, uma poética que inter-relaciona as di-
mensões terrena, verbal, sonora e visual. “A 
grande diferença entre a escrita ‘ocidental’ e 

a escrita dos índios é que, para estes, o corpo 
da escrita, o nosso corpo, e o corpo da terra, 
se integram, multiplicadamente” (ALMEI-
DA, 2009a, p. 24).

Como uma das questões essenciais 
acerca da escrita indígena está a questão da 
autoria. Segundo Souza (2006, on-line), evi-
dentemente a autoria de um texto escrito é 
diferente da autoria de narrativas da tradição 
oral, já que em relação a essas últimas não 
é possível o estabelecimento de um autor 
individual – “dono” e criador – das histórias. 
No âmbito da oralidade, as narrativas são 
de domínio da coletividade; são herança dos 
antepassados, transmitida de geração para 
geração. E o narrador desse legado oral é, 
assim, o transmissor, o repetidor das histó-
rias. Visto que a grande maioria das narra-
tivas escritas indígenas tem sua origem nas 
histórias orais, a autoria dessas obras não é 
individual, mas sim coletiva ou comunitária 
e seus narradores são os mais velhos, aqueles 
que dominam os saberes vivos da tradição.

Essa autoria coletiva está intimamente 
relacionada ao aspecto temporal das narrati-
vas. Os indígenas possuem uma classificação 
temporal de suas histórias: as histórias de 
hoje – narrativas históricas de um tempo 
atual – geralmente possuem autoria indivi-
dual; um indivíduo indígena conta, com suas 
próprias palavras, como ele vê as questões 
históricas que envolvem seu povo, os povos 
vizinhos, seu país. Assim, seu nome consta 
no livro como “o autor”, igualmente ao que 
ocorre com grande parte dos autores não-ín-
dios. 

Já as histórias de antigamente – nar-
rativas míticas que compõem a maioria 
dos livros indígenas – geralmente possuem 
autoria coletiva, ou seja, seu autor não é um 
indivíduo índio, mas sim um grupo de ín-
dios (freqüentemente professores) que, por 
sua vez, representa toda sua comunidade, 
inclusive seus antepassados. É evidente que 
esse grupo de indígenas tem uma carga de 
responsabilidade diante das histórias escri-
tas: por exemplo, a escolha das narrativas e 
a passagem da oralidade para a escrita, cujo 
processo também envolve um trabalho de 
escolha lexical e um trabalho com a lingua-
gem. No entanto, toda essa composição é 
feita coletivamente e a carga de responsabi-
lidade sobre o enredo em si, as personagens, 
as ações são também da coletividade que é 
a verdadeira dona do legado oral que está 
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sendo escrito.
É nesse contexto que a escrita indígena 

nos faz retomar a discussão sobre o sujeito. 
Segundo Souza (2006, on-line), “nas cultu-
ras indígenas, cada sujeito é visto em termos 
de suas relações com os outros sujeitos da 
comunidade, e nunca de uma forma inde-
pendente e individualista”. De acordo com 
Almeida e Queiroz, o sujeito das sociedades 
ocidentais é individual e aparentemente 
autônomo, já o sujeito das sociedades indí-
genas é coletivo e social. O sujeito clássico, 
considerado o dono de um suposto saber 
literário, é destituído para o aparecimento 
do objeto “livro”, que nos apresenta uma 
nova forma-sujeito, plural e representativa: 
o princípio da dessubjetivação.

A proposta de um estilo indígena 
na literatura brasileira se funda-
menta no princípio de dessubjeti-
vação: o sujeito se perde no estilo 
e se reencontra por algum traço, 
quando a cultura torna-se real-
mente importante. Perseguir esse 
traço cultural contribui para que 
as organizações indígenas defi-
nam seus perfis, ainda que sempre 
moventes: mistura indefinida (AL-
MEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 201).

As produções escritas indígenas estão 
sendo lidas (no sentido de constituição de 
um público) porque começaram a fazer parte 
da cultura do impresso e estão, dessa forma, 
construindo seu estilo próprio. Seus produ-
tores são vários, mas a grande maioria deles 
mantém essa característica fundamental: são 
sujeitos coletivos, não individuais.

Na atualidade, outro momento 
histórico, os professores indígenas 
não só trabalham para retomar 
nas suas mãos o processo de pro-
dução da literatura, como intro-
duzem no cenário da literatura 
mundial um fator novo, que apon-
ta para outra configuração da es-
critura: o pai, o autor, sai de cena 
para dar entrada a outra forma-
sujeito da escrita. O signo, na sua 
materialidade, num ritual antro-
pofágico, substitui a singularidade 
do homem por um traço e entra 
no lugar do indivíduo. A diferen-
ça agora é que, no lugar do indi-
víduo, há a comunidade e o signo 
da aldeia. Para clarear essa idéia, 
cito o exemplo dos créditos dados, 

na maioria dos livros dos índios, 
a autores não individuais, mas 
coletivos, designados pelos nomes 
de aldeias, etnias ou associações 
(ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p. 
215-216).

Ainda segundo as autoras, no caso da 
literatura indígena, não morre o autor como 
entidade, mas como indivíduo. A autoria 
indígena se constrói a partir de determina-
dos signos (inclusive extraverbais), que sig-
nificam a forma de ser dos diversos grupos 
representados nos textos. Apresenta-se a 
comunidade como um grupo de “parentes”, 
de laços sanguíneos ou não, distantes ou 
próximos, inimigos ou amigos, mas que 
compartilham interesses e objetivos comuns, 
constituindo-se como grupo político. “E sua 
literatura faz parte da sua política” (ALMEI-
DA; QUEIROZ, 2004, p. 216).

Shenipabu Miyui é uma obra de autoria 
coletiva e, sendo assim, seu sujeito/ autor 
representa um grupo. Esse processo é mais 
um sinal da visão integradora de mundo dos 
Kaxinawá, representada em sua literatura 
que, ao invés de expressar-se em nome de 
um autor individual, é marcada pela autoria 
coletiva, representante de toda a comunida-
de.

O narrador das histórias também se 
coloca como transmissor de um legado cultu-
ral, veiculado oralmente pelos antepassados, 
de geração em geração, e não como criador 
ou dono do saber. Isso pode ser comprovado 
com inúmeras inserções do próprio narrador 
que diz que aquilo que está narrando já havia 
antes sido contado anteriormente por outros. 
Esse é mais um aspecto que mostra não um 
narrador/ indivíduo isolado, mas sim um 
narrador/ coletivo, integrado na totalidade 
de sua comunidade e imerso em seu contexto 
cultural.

Essa íntima relação entre a escrita, a 
cultura e a terra pode ser comprovada, por 
exemplo, pelos aspectos temáticos das nar-
rativas. Podemos perceber que há, por parte 
do narrador, uma incorporação de elementos 
específicos da cultura indígena Kaxinawá, 
principalmente no que se refere a nomes de 
animais, plantas e alimentos. 

Podemos verificar como a própria 
linguagem utilizada pelo narrador também 
contribui para intensificar a visão integra-
dora de mundo. Os freqüentes diálogos nos 
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quais todos os seres – humanos, animais, 
plantas – têm o poder da palavra compro-
vam essa afirmação. Não há distinção ou 
hierarquia no poder de uso da palavra entre 
homem e natureza; ao invés de diferenciar 
os seres, o domínio da linguagem integra-os. 
Muitas vezes os animais são possuidores de 
uma sabedoria maior que a do homem e lhe 
servem de conselheiros. Cabe aqui lembrar 
que a figura central da mitologia Kaxinawá é 
a serpente Yube, responsável por transmitir 
ao povo Huni Kuin toda sua cultura, sabedo-
ria e conhecimento.

Tanto no discurso do narrador, quanto 
nas falas dos personagens, as marcas de 
oralidade são constantes e muitas vezes 
cumprem também uma função poética. Por 
exemplo, em “Na manhã seguinte foi baixan-
do igarapé, igarapé, igarapé” (KAXINAWÁ, 
2008, p. 165), a repetição do substantivo 
“igarapé” assinala não só uma prática fre-
qüente da contação oral de histórias, mas 
também uma construção poética carregada 
de ritmo e melodia.

Em nossa análise, faz-se necessário 
destacar também o caráter híbrido dos 
personagens das narrativas. A linha que 
separa homem e natureza é muito tênue e 
as metamorfoses são constantes, sendo cor-
rente a transformação de um ser em outro. 
Esse hibridismo que se manifesta sob forma 
das características físicas dos seres vivos e 
inanimados também se reflete em suas pecu-
liaridades interiores, éticas e morais.

As espécies se distinguem, o espaço 
e o tempo se organizam. Mas essa 
organização não segue os parâ-
metros da sociedade ocidental. Há 
uma diferença primeira entre os 
deuses e os homens, embora, como 
veremos depois, exista o limiar, 
o espaço da intersecção entre os 
dois. O que importa agora é per-
ceber a maloca como parte inte-
grante da floresta, a cultura como 
elemento da natureza e vice-versa. 
Prova disso é a grande incidência 
de metamorfoses. Tudo se movi-
menta e se transforma constante-
mente (WALTY, 1991, p. 107).

Sabemos que, em toda a literatura, a 
metamorfose é tema antigo e recorrente; está 
presente em várias mitologias, nos contos de 
fada, na literatura infantil, nas tradições fol-
clóricas e populares dos povos, na literatura 

fantástica. Acreditamos que a metamorfose 
constante dos personagens seja a principal 
marca da visão indígena integradora da rea-
lidade e, mais do que isso, Almeida (2009ª, 
p. 54) nos propõe que, diante das produções 
literárias indígenas, pensemos na metamor-
fose como o princípio da literalidade, ao 
invés da metáfora.

Nessa perspectiva, os tipos de heróis 
também são analisados nas narrativas. Ao 
contrário do que ocorre, por exemplo, nos 
contos maravilhosos europeus, no contexto 
indígena, o herói não é figura essencialmente 
positiva, pois não corporifica um modelo de 
bondade, coragem, humildade, etc. Em vez 
disso, apresenta-se como uma criatura de 
caráter duplo, que traz em si o bem e o mal, 
como características integradoras do ser, 
retomando, de alguma maneira, a figura do 
“trickster” (fazendo-nos, aqui, lembrar do 
Macunaíma, de Mário de Andrade).

Segundo Souza (s.d., on-line), uma das 
características significativas das narrativas 
Kaxinawá é sua natureza multimodal, en-
tendida como o uso justaposto e simultâneo 
de linguagens verbal e não-verbal. Assim, 
os textos são constituídos de partes escritas 
e de figuras/ desenhos feitos também pelos 
próprios indígenas. Ainda de acordo com 
informações de Souza, há, na cultura Kaxi-
nawá, dois tipos diferentes de desenho: os 
desenhos geométricos abstratos, chamados 
kenê, e os desenhos figurativos (geralmente 
apresentando uma cena narrativa), chama-
dos dami. 

Os desenhos kenê representariam 
metonimicamente a pele da anaconda-Yube, 
figura fundamental da mitologia Kaxinawá, 
como já dissemos anteriormente. A repro-
dução das formas geométricas que cobrem 
pele do anfíbio tem caráter mimético, acom-
panhando o desenho que integra o tecido 
“vivo”. Diz Souza também que esses grafis-
mos kenê seriam usados como marcadores de 
veracidade, funcionando assim como fatores 
de legitimação das histórias contadas pelos 
Kaxinawá. Já os desenhos dami não são mar-
cados pela preocupação com a reprodução 
fiel (imitativa) e mostram claramente a visão 
integradora de mundo quando misturam, em 
um mesmo plano, personagens e espaços de 
naturezas diferentes.

Shenipabu Miyui apresenta os dois 
tipos de desenhos Kaxinawá e os textos 
não-verbais dialogam com os textos verbais, 
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intensificando a representação da visão in-
tegradora de mundo indígena, expressa não 
apenas no conteúdo das narrativas, mas tam-
bém em sua forma. Mais uma vez é evidente 
a interação entre a manifestação literária 
(verbal e não-verbal) e a terra, a cultura, os 
seres e os elementos da floresta.

Por fim, o caráter simbólico, bem como 
os elementos metafóricos, também são 
explorados na construção das narrativas, 
relacionando-as, dessa forma, ao conceito de 
imaginário social, compreendido por Walty 
(1991, p. 7), em seus estudos de narrativas 
dos índios Cinta-Larga, “como um conjunto 
de representações que uma sociedade faz de 
si mesma e através das quais ela se dá uma 
identidade”. Segundo a pesquisadora (1991, 
p. 17), “Os imaginários sociais passam a ser 
vistos, então, como um vasto sistema simbó-
lico que toda sociedade produz e através do 
qual ela se percebe, se divide e elabora suas 
finalidades...”. 

Assim, para nós, fica claro que a visão 
integradora de mundo é um elemento 
central do imaginário social dos Kaxinawá, 
constituindo, dessa maneira, sua identidade 
numa perspectiva diferente da ocidental que, 
ao invés de integrar, ainda tende a separar 
e distinguir. Procuramos mostrar como o 
imaginário social kaxinawá, com sua visão 
integradora da realidade, é expresso em suas 
manifestações literárias, de maneira mais es-
pecífica, nas narrativas de Shenipabu Miyui.

Acreditamos também que este modo 
específico de ver o mundo, de enxergar a rea-
lidade seja característico das comunidades 
indígenas como um todo, por isso encerramos 
com as palavras do escritor indígena Daniel 
Munduruku sobre a escrita da floresta:

Este alfabeto, que a natureza tei-
ma em manter vivo; esta escrita 
invisível aos olhos e coração do 
homem e da mulher urbanos, tem 
mantido as populações indígenas 
vivas em nosso imenso país. Esta 
escrita fantástica tem fortalecido 
pessoas, povos e movimentos, pois 
traz em si muito mais que uma lei-
tura do mundo conhecido... traz 
também em si todos os mundos: o 
mundo dos espíritos, dos seres da 
floresta, dos encantados, das visa-
gens visagentas, dos desencanta-
dos. Ela é uma escrita que vai além 
da compreensão humana, pois ela 
é trazida dentro do homem e da 

mulher indígena. E neste mundo 
interno, o mistério acontece com 
toda sua energia e força (MUN-
DURUKU, s.d., on-line).
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Temas transversais no ensino fundamental: do espaço devido 
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Introdução
O presente artigo relata aspectos vários 

de um estudo desenvolvido para problema-
tizar questões sobre as diferenças existentes 
entre o espaço devido e o espaço ocupado 
pelos Temas Transversais em escolas públi-
cas municipais, localizadas em Rio Branco, 
Acre, que atuam, nos anos iniciais, do Ensino 
Fundamental.  

Tal opção se deu ante o fato de con-
sideramos relevante a introdução desses 
temas, de modo transversal, no currículo da 
Educação Básica e, por isso, interessou-nos 
sobremaneira analisar como essa inserção 
vem ocorrendo no contexto escolar, de forma 
que se torne possível, também, perceber as 
implicações dessa consideração, ou não, para 
o trabalho pedagógico e, consequentemente, 
para o processo de ensino e de aprendizagem, 
nas diferentes disciplinas que compõem o 
currículo escolar.

Assim, brevemente ressaltamos que 
a Constituição Brasileira, promulgada em 
1988, diz constituir objetivos fundamentais 
da república: construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; garantir o desenvolvimento 
nacional; erradicar a pobreza e a margina-
lização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais; promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação 
(C. F., Art. 3º, 1988).

Não obstante temos também, no texto 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB - 9495/96) que a Educação 
Básica é o caminho para assegurar a todos os 
brasileiros a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania e fornecer-lhes 
os meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores. Ainda, de acordo com a 
LDB, é dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação... (LDB, 
1996).

Para além do apregoado pela Constitui-

ção Federal (1988) e pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (1996), temos 
ainda os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1997) que propõem o desenvolvimento de 
um processo educacional voltado à cidada-
nia e que pronunciam alternativas para a 
educação escolar atender aspectos referentes 
à dignidade da pessoa humana, igualdade de 
direitos, participação e co-responsabilidade 
pela vida social. 

Aliado a isso, surge um documento com-
plementar, denominado Temas Transver-
sais, que busca ampliar as reflexões escolares 
realizadas pelas áreas convencionalmente 
ministradas na escola, como, por exemplo, 
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História e Geografia. Ou seja, um documento 
que contempla temáticas atuais e relevantes 
para o alcance da formação voltada aos pre-
ceitos constitucionais acima elencados.

Assim, quando falamos da abordagem 
de Temas Transversais em âmbito escolar, 
não estamos fazendo menção a qualquer 
tema, mas sim, a aqueles que possuem 
pelo seu caráter, interdisciplinar e social, 
relevância para a formação do aluno e, por 
conseguinte, do cidadão. 

Reconhecida a importância do trabalho 
transversal e a necessidade da abordagem 
transversal dos mesmos, importa que deixe-
mos claro que a inserção dos Temas Trans-
versais na escola, não implica na criação 
de novas áreas ou disciplinas curriculares, 
especialmente, porque os objetivos e as 
temáticas devem ser incorporados transver-
salmente nas áreas/disciplinas já existentes 
e nas práticas pedagógicas já desenvolvidas 
na/pela escola.

Para tanto, o presente estudo objetivou 
responder a seguinte questão: Quais são os 
significados atribuídos aos Temas Trans-
versais em espaço escolar, considerando as 
práticas pedagógicas e os processos de ensi-
no e aprendizagem desenvolvidos, nos anos 
iniciais, no Ensino Fundamental? 

Devido a sua complexidade, optamos 
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por realizar um desdobramento da questão 
central, de forma que se tornasse possível 
responder o que segue:

(a) Qual o significado/sentido atribuído 
aos temas transversais, pelos professores 
que atuam nos anos iniciais do ensino 
fundamental? (b) Qual (is) tema(s) é(são) 
privilegiado(s) pelo trabalho pedagógico 
desenvolvido no espaço escolar? (c) Como 
os professores dizem efetivar, em termos de 
abordagem pedagógica, em espaço escolar, o 
trabalho com os Temas Transversais? e (d) 
Quais os limites e possibilidades, segundo os 
professores, do trabalho transversal desen-
volvido em âmbito escolar? 

TEMAS transversais: uma breve 
apresentação histórica

Inicialmente queremos chamar a aten-
ção dos leitores para o fato de reconhecer-
mos as expectativas que a sociedade atribui 
à escola. Assim, vimos sendo depositada na 
educação a esperança de mobilidade e trans-
formação social e a função de, entre outras 
coisas, propiciar a formação de alunos críti-
cos, reflexivos, com melhores condições de 
exercer sua cidadania, capazes de questionar 
a organização social vigente. 

Nesse contexto é que os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) e os Temas 
Transversais tornaram-se base para a pro-
moção dessa educação. Desse modo, pensa-
mos ser imprescindível que os profissionais 
da educação conheçam os PCNs e os Temas 
Transversais propostos e reflitam sobre os 
significados desses temas, levando em con-
sideração duas questões elementares: Como 
e por que contemplá-los em suas práticas 
pedagógicas?

Paralelo a isso, tem-se também que re-
conhecer que os Temas Transversais não se 
caracterizam como sendo uma inovação edu-
cacional brasileira, posto que a proposta de 
transversalidade foi originalmente pensada e 
instituída, em ambiente escolar, na Espanha 
e, posterior a isso, os temas foram inseridos 
no cotidiano dos educadores brasileiros 
por meio das reformas proposta pelo MEC. 
(BUSQUETS, 1993)

Nessa perspectiva é que, no final do 
século XX, surgem os Temas Transversais 
da forma como se apresentam atualmente. 
De acordo com os PCNs (1997), várias ques-
tões poderiam ser eleitas como temas para 

a prática educacional, uma vez que para a 
construção da cidadania e a democracia são 
envolvidos vários aspectos e as diferentes 
dimensões da vida social. No entanto, foram 
estabelecidos os seguintes critérios para de-
finir e/ou escolher os temas atuais, vejamos: 
(a) urgência social, (b) abrangência 
nacional, (c) possibilidade de ensino e 
aprendizagem no ensino fundamental 
e (d) favorecer a compreensão da reali-
dade e a participação social.

Como os Temas Transversais tratam de 
questões sociais, tem a natureza diferente das 
áreas convencionais. São temas complexos 
e, por isso, se as áreas forem trabalhar iso-
ladamente não conseguirão abordá-los. São 
temas que precisam atravessar os diferentes 
campos do conhecimento e, por isso, devem 
ser trabalhados de forma contínua e integra-
da. A intenção é que os temas atravessem as 
diferentes áreas convencionais do conheci-
mento e, desse modo, sejam contemplados 
por todas elas.

Para tanto, importa refletirmos sobre o 
que segue:

Passaremos a entender o senti-
do pedagógico e/ou educativo da 
proposição da consideração das 
questões atinentes a sexualidade 
[ambiente, saúde, pluralidade cul-
tural, ética] enquanto tema trans-
versal, se pensarmos em temas 
transversais como temas possíveis 
e necessários de serem abordados 
em quaisquer áreas do conheci-
mento e, finalmente, a partir disso, 
comover ou convencer educadores 
de [nas] diferentes áreas a admiti-
rem o quanto é necessário a con-
textualização histórico social [dos 
temas] na escola, em suas aulas, 
certamente, estaremos trabalhan-
do para a construção/formação/
educação dos seres humanos/
cidadãos mais humanos, mais 
conscientes, mais responsáveis, 
capazes de manifestarem-se como 
sujeitos de suas próprias vidas e 
tomarem decisões mais significati-
vas para sua realização individual 
e social. (NICOLLI, 2001, p.72)

Nesse contexto, o papel do professor é 
mobilizar os conteúdos em torno de temá-
ticas escolhidas de modo que as diversas 
áreas não fiquem isoladas e ir além do que 
diz respeito à organização dos conteúdos, 
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levando em consideração os quatro pontos 
que definem a proposta de transversalidade:  

(a) Os temas não constituem novas 
áreas, pressupondo um tratamento integra-
do nas diferentes áreas; 

(b) A proposta de transversalidade 
traz a necessidade da escola refletir e atuar 
conscientemente na educação de valores e 
atitudes em todas as áreas, garantindo que a 
perspectiva político – social se expresse no 
direcionamento do trabalho pedagógico; in-
fluencia a definição de objetivos educacionais 
e orienta eticamente as questões epistemoló-
gicas mais gerais das áreas, seus conteúdos e, 
mesmo, as orientações didáticas; 

(c) A perspectiva transversal aponta 
uma transformação da prática pedagógica, 
pois rompe a limitação da atuação dos pro-
fessores às atividades formais e amplia a sua 
responsabilidade com a sua formação dos 
alunos. Os Temas Transversais permeiam 
necessariamente toda a prática educativa 
que abarca relações entre os alunos, entre 
professores e alunos e entre diferentes mem-
bros da comunidade escolar e 

(d) A inclusão dos temas implica a 
necessidade de um trabalho sistemático e 
contínuo no decorrer de toda a escolaridade, 
o que possibilitará um tratamento cada vez 
mais aprofundado das questões eleitas. Por 
exemplo, se é desejável que os alunos desen-
volvam uma postura de respeito às diferen-
ças, é fundamental que isso seja tratado des-
de o início da escolaridade e continue sendo 
tratado cada vez com maiores possibilidades 
de reflexão, compreensão e autonomia. 
Muitas vezes essas questões são vistas como 
sendo da “natureza” dos alunos (eles são ou 
não são respeitosos), ou atribuídas ao fato 
de terem tido ou não essa educação em casa. 
Outras vezes são vistas como aprendizados 
possíveis somente quando jovens (maiores) 
ou quando adultos. Sabe-se, entretanto, que 
é um processo de aprendizagem que precisa 
de atenção durante toda a escolaridade e 
a contribuição da educação escolar é de 
natureza complementar à familiar: não se 
excluem nem se dispensam mutuamente.

Sendo assim, após um intenso movi-
mento acerca das demandas da sociedade e 
da escola instituiu-se os PCNs e os seguintes 
Temas Transversais: (a) Ética, (b) Meio 
ambiente, (c) Saúde, (d) Pluralidade 
cultural e (e) Orientação Sexual. 

Por fim, importa dizer ainda que para 

além dos Temas Transversais já citados é 
possível ainda que seja desenvolvido, em 
contexto escolar, um trabalho com os de-
nominados temas locais, ou seja, com 
temas  que visam tratar de conhecimentos 
vinculados à realidade local e que podem ser 
definidos/escolhidos para atender necessi-
dades no âmbito do estado, da cidade ou da 
escola. 

TRAJETÓRIA da pesquisa: Temas 
Transversais: do espaço devido ao 
espaço ocupado na escola 

Neste espaço iremos relatar aspectos 
acerca das questões metodológicas que 
orientaram o desenvolvimento da pesquisa. 
Primeiramente apresentaremos os procedi-
mentos adotados quando do planejamento 
do instrumento para coleta de dados; dos 
critérios de seleção dos sujeitos e dos pro-
cedimentos de aplicação dos questionários 
junto aos sujeitos que participaram dessa 
pesquisa. Depois apresentaremos nossos 
elementos de análise e as considerações que 
tecemos por meio delas, de forma a identi-
ficar possíveis sentidos produzidos sobre 
os Temas Transversais e o espaço ocupado 
pelos mesmos em contexto escolar. 

ELEMENTOS iniciais: do planeja-
mento do instrumento à coleta de 
dados

O objetivo do nosso trabalho era analisar 
de que forma os Temas Transversais estavam 
sendo trabalhados pelos professores dos 
anos inicias do Ensino Fundamental. Para 
tanto, optamos pelo desenvolvimento de 
uma pesquisa qualitativa, por meio da qual 
analisamos as respostas que obtivemos para 
a seguinte questão: Relate um episódio 
de ensino no qual você trabalhou com 
um Tema Transversal nas aulas que 
ministra nos anos iniciais, do ensino 
fundamental. Por favor, relate o máxi-
mo de detalhes possíveis e indique os 
limites e as possibilidades do trabalho 
desenvolvido.

Inicialmente, queremos esclarecer 
que a cidade de Rio Branco tem 36 escolas 
de Ensino Fundamental, que trabalham 
exclusivamente com anos iniciais do Ensino 
Fundamental, sendo que destas, 16 são ur-
banas e 20 rurais. Assim, para a realização 
da pesquisa de campo optamos, por uma 
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questão de gerenciamento do tempo que 
tínhamos disponível, por pesquisar as 10 
maiores escolas de Ensino Fundamental da 
área urbana, que representam 27,7% do total 
das escolas e 62,5% das escolas urbanas. 

O primeiro contato que tivemos com 
as escolas pesquisadas foi para conhecer e 
entregar o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. Fomos bem recebidas, mas 
quando nos referíamos ao nosso objetivo 
percebíamos certa resistência, por parte dos 
professores, em colaborar com a pesquisa. 
Devido a essa resistência, das 10 escolas es-
colhidas para participar, somente em 7 con-
seguimos coletar instrumentos respondidos. 
Outro fator que nos chamou a atenção foi o 
fato de que dos 109 professores que atuavam 
nas 7 escolas, somente 12 devolveram o ins-
trumento respondido. Esclarecemos também 
que as 7 escolas que participaram da pesquisa 
foram identificadas com as letras do alfabeto 
de A a G e  que, devido à limitação de espaço, 
optamos por trabalhar, nesse texto, apenas 
com os dados das escolas B,C, F e G.

ELEMENTOS de análise: os senti-
dos produzidos sobre o espaço ocu-
pado pelos Temas Transversais por 
meio da análise das produções dos 
pesquisados

Para atender os nossos objetivos, op-
tamos por nos comprometer com reflexões 
sobre educação explicitadas especialmente 
nas obras de Paulo Freire (1981, 1996, 1997) 
e com alguns conceitos encontrados em 
textos de Eni P. Orlandi (2007). Nesse caso, 
trataremos especificamente do conceito de 
silêncio posto que ele nos permitirá tecer 
considerações várias sobre aspectos ati-
nentes aos Temas Transversais, em termos 
de espaço devido ao espaço ocupado, em 
ambiente escolar.

Assim sendo, passaremos agora a rela-
tar, de forma geral, o que encontramos em 
algumas escolas participantes desse estudo, 
vejamos:

Na escola B, participaram três pro-
fessores. Nas respostas das professoras 3 
e 4 identificamos o relato do plano de aula 
desenvolvido sobre os Temas Transversais 
Meio Ambiente e Saúde, respectivamente, 
vejamos: Relato da professora 3 “Ao traba-
lhar com o tema os animais em extinção, foi 
possível perceber o quanto eles sabem sobre 

o assunto, quando é trabalhado um assunto 
desses, bastante conversado, exposto na mí-
dia... percebe-se que eles participam de no-
tícias que os agradam. Foi feita a exposição 
de ideias, o que eles sabiam sobre a extinção 
(sondagem); se eles conheciam nome de 
algum animal que estava extinto; exposi-
ção desses animais com figuras, cartazes. 
Depois foi apresentado um filme: O Rio, que 
apresenta a realidade do contrabando [de 
animais] e então fizemos  a comparação do 
que foi estudado e apresentado no filme.” 
(Professora 3, Escola B).

No relato da professora 4, encontramos 
o seguinte, “Vou iniciar meu relato dizendo 
a vocês, que o que observo atualmente no 
trabalho em escolas públicas diante da 
‘pouca’ experiência que tenho,[...] é que o 
limite, a possibilidade da realização desse 
trabalho está muito mais atrelado ao empe-
nho e a dedicação do professor e da escola 
em que leciona, do que a questões externas 
(...). Tem escolas e professores que fingem 
que querem, mas não se empenham e ainda 
usam o velho discurso de falta de estrutu-
ra, de material.... Agora mesmo estamos 
trabalhando no tema “Meio Ambiente”, o 
assunto animais. Infelizmente dentro da 
escola, ainda, temos na maioria do tempo, 
que separar as aulas em disciplina. Mas, 
buscamos assim mesmo ligar as aulas da 
melhor forma que podemos. Esse ‘da melhor 
forma que podemos’, confesso que se as ve-
zes não sai melhor ainda é por termos mais 
de um contrato de trabalho o que nos retira 
tempo de pesquisa e dedicação. Essas horas 
incluídas semanalmente, no contrato, para 
planejamento não dão nem ‘pro cheiro’. 
Em Ciências estamos trabalhando as ca-
racterísticas e a classificação dos animais. 
Em Geografia destacamos a importância 
da preservação da fauna para o ambiente 
em que vivemos. Em Português (leciono 
com primeiro ano) diariamente temos que 
desenvolver atividade de leitura e escrita, 
visando a alfabetização primeiro e, em 
segundo, o letramento. Fazemos atividades 
que envolvem animais como, por exemplo, 
ditado de figuras, acróstico, ligar figuras 
aos nomes, sempre fazendo as intervenções 
necessárias ao assunto/tema. Em Artes, 
pedimos que os alunos ilustrem os persona-
gens das histórias lidas pelo professor (...). 
Planejamos também uma visita ao Parque 
Chico Mendes, na qual poderão solidificar 
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melhor os conhecimentos trabalhados em 
sala de aula. Terão a oportunidade de ver 
várias espécies de animais, observando e 
lembrando de suas características, identi-
ficando espécies ameaçadas de extinção e 
criadas em cativeiro para procriação(...) 
(Professora 4, Escola B).

A professora 5, por sua vez, relatou 
o desenvolvimento de um trabalho com o 
Tema Transversal Saúde, que se deu por 
meio de um projeto elaborado pela escola, 
vejamos: “Recentemente trabalhamos com 
um projeto intitulado ‘nosso guia de boa 
alimentação’, com o objetivo de propiciar 
o questionamento científico a respeito de 
relações entre a variedade de alimentos e 
seus nutrientes e valorizar a alimentação 
nutritiva. Esse projeto foi elaborado para 
ser desenvolvido por todas as turmas do 
1º ao 5º ano e com a participação de toda 
a equipe da escola e individualmente por 
cada professor de acordo com sua turma. 
Na verdade além dos objetivos didáticos do 
projeto, também tínhamos a intenção de in-
centivar o desenvolvimento de bons hábitos 
alimentares e valorizar a merenda escolar, 
tornando a hora do lanche um momento de 
prazer, de paz e alegria. Tal intenção ainda 
está sendo desenvolvida sem prazo para 
encerramento”. (Professora 5, Escola B).

Como podemos perceber, os relatos 
das professoras 3, 4 e 5, da escola B, fazem 
menção ao trabalho desenvolvido na escola 
com os Temas Transversais. As professoras 
3 e 4 relatam detalhadamente o trabalho 
desenvolvido sobre Meio Ambiente. Na fala 
da professora 5, no entanto, percebemos a 
referência ao trabalho com a temática Saúde. 
Esse fato nos permite chamar a atenção do 
leitor à coerência existente nas falas das pro-
fessoras 3 e 4, especialmente, por se tratar de 
relatos que nos deixam claro os indícios do 
desenvolvimento de um trabalho planejado 
coletivamente no âmbito da escola. Por outro 
lado, o fato das professoras terem relatado 
detalhadamente trabalhos diferentes não 
inviabiliza ou compromete, a nosso ver, o 
trabalho da escola em relação aos Temas 
Transversais, posto que eles podem consti-
tuir diferentes sentidos para os professores 
e, por isso, duas detalharam o trabalho sobre 
o Meio Ambiente e uma detalhou o trabalho 
com o tema Saúde, embora outra tenha feito 
menção a consideração desse tema pela esco-
la. Assim, segundo Orlandi (2007),

Falar em ‘efeitos de sentido’ é, pois 
aceitar que se está sempre no jogo, 
na relação das diferentes forma-
ções discursivas, na relação entre 
diferentes sentidos. Daí a presença 
do equívoco, do sem-sentido, do 
sentido ‘outro’ e, consequentemen-
te, do investimento em ‘um’ senti-
do. (ORLANDI, 2007, p.22) 

Na escola C, das duas professoras que 
participaram, uma nos disse que trabalha 
diariamente os Temas Transversais. Segun-
do ela, “me preocupo sempre de está (sic) 
ensinando sempre a Ética, valores, preocu-
pação com o Meio Ambiente e a Pluralidade 
Cultural” (Professora 6, Escola C). No relato 
da referida professora não foi possível iden-
tificar a forma do trabalho desenvolvido, ou 
mesmo, quais os limites e as possibilidades 
do trabalho. 

A segunda professora, da referida 
escola, por sua vez, disse que é importante 
“perder uns minutinhos deixando de lado 
os conteúdos didáticos para trabalhar os 
Temas Transversais”. (Professora 7, Escola 
C). Poderíamos, nesse caso, mesmo que 
brevemente dizer que as repostas das profes-
soras nos permitem perceber que os Temas 
Transversais não são objeto de ensino em 
suas salas de aula. Notamos que a professora 
6 não relata detalhadamente elementos da 
prática desenvolvida com os Temas Trans-
versais, citando apenas sua preocupação em 
trabalhar alguns temas sociais relevantes. A 
professora refere-se a “perda de um tempi-
nho”, minorando de certa forma, a nosso ver, 
a importância dos temas e de sua abordagem 
em sala. É possível perceber, nesse caso, uma 
“certa” confusão em termos de percepção dos 
objetivos da transversalidade, posto que a 
inclusão dos Temas Transversais (questões 
sociais) em âmbito escolar configura-se como 
alternativa para enriquecer as discussões de-
senvolvidas nas diferentes disciplinas/áreas 
disciplinares. 

Na escola G, contamos com a participa-
ção de uma professora que identificaremos 
como professora 12. A mesma relatou uma 
sequência didática que desenvolveu na sala 
de aula sobre os Temas Transversais Meio 
Ambiente e Saúde, vejamos “Meio Am-
biente e Saúde: iniciei com uma conversa 
sobre o assunto, questionando os alunos 
sobre a forma como tratam o lixo em suas 
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casas. Após ouvi-los, puxei o assunto para 
a nossa escola. Conversando sobre como 
devemos cuidar da mesma, especialmente 
sobre a questão do lixo, como ele deve ser 
tratado, e a importância de um ambiente 
limpo e saudável para a nossa saúde. Num 
segundo momento, levei os alunos para 
observar o espaço da escola, recolhendo 
o lixo encontrado. Após voltarmos para a 
sala, conversamos sobre a diferença entre 
um ambiente sujo e um limpo. Em outro 
momento, solicitei que os alunos desenhas-
sem sobre como devemos cuidar do lixo, (em 
casa) em qualquer ambiente. Essa é uma 
questão trabalhada diariamente, através de 
conversas e outras atividades”.

O exposto nos remete a considerar 
que a professora reconhece a existência dos 
Temas Transversais, especialmente, nesse 
caso, sobre o tema Meio Ambiente, e está 
consciente da importância desses temas para 
a vida social dos alunos, posto que o trabalho 
desenvolvido é coerente com o texto dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, 
vol. 8) ao chamar a atenção para o fato de 
que ao se tomar o Meio Ambiente como foco 
de preocupação deve-se ter clareza de que 
os alunos precisam aprender práticas que 
concorram para a sua preservação, tais como 
organização e a participação em campanhas 
contra o desperdício. 

Ante o exposto, podemos dizer que 
nossos elementos de análise nos permitem 
constatar que se faz presente na maioria das 
falas dos professores pesquisados um “si-
lêncio que atravessa as palavras, que existe 
entre elas, ou que indica que o sentido pode 
sempre ser outro, ou ainda que aquilo que é 
mais importante nunca se diz, todos esses 
modos de existir dos sentidos e do silêncio 
nos levam a colocar que o silêncio é fun-
dante”. (ORLANDI, 2007, p.14). Da mesma 
forma, identificamos também um outro viés 
do silêncio, que Orlandi (1992) chama de 
silenciamento. Segunda a autora, a política 
do silêncio destaca que o dizer do indivíduo 
esconde sempre outros dizeres, outros signi-
ficados. 

Isto posto, ao pensarmos a escola numa 
perspectiva mais crítica e transformadora, 
chamamos a atenção para o fato de que os 
sentidos construídos são essenciais para a 
percepção das funções sociais da escola, do 
professor, do aluno, dos processos de ensino 
e de aprendizagem.  

Da mesma forma importa destacar 
que as falas dos pesquisados nos levam a 
considerar elementos do silenciamento que 
se instaurou, entre os professores, especial-
mente, em termos da indicação dos limites e 
das possibilidades do trabalho com os Temas 
Transversais, posto que dos doze pesquisa-
dos, apenas um fez menção a questão em 
pauta. Por isso, trataremos aqui, mesmo que 
brevemente, questões sobre o silêncio que 
significa. Ou seja, o não dito, o excluído, por 
onde, segundo Orlandi (2007), se apagam 
os sentidos que se quer evitar, sentidos que 
poderiam instalar o trabalho significativo 
de uma “outra” formação discursiva, uma 
“outra” região de sentidos. 

Podemos dizer ainda que o silêncio 
identificado ao longo do estudo está, a nosso 
ver, vinculado a aproximação teórica com os 
Temas Transversais, já que se localizou es-
sencialmente na discussão dos limites e pos-
sibilidades do trabalho pedagógico. Por isso, 
perguntamo-nos: Seriam essas as questões a 
serem silenciadas? Se sim, cabe trazermos ao 
texto a seguinte reflexão: 

parece-nos que os temas transver-
sais deveriam ter sido apresen-
tados aos educadores, com uma 
maior clareza de fundamenta-
ção teórica a fim de possibilitar 
compreensão do que é proposto 
– principalmente em termos do 
por quê e para quê – de forma a 
possibilitar o desenvolvimento de 
práticas pedagógicas condizentes 
com o momento histórico, cultural 
e social em que nos encontramos, 
e coerentes com o que se objetiva 
na proposta da transversalidade 
(...) (NICOLLI, 2001, p.66) (o grifo 
é nosso)

Da mesma forma, cabe destacarmos que 
tal silêncio não se faz presente em termos de 
relato de atividades, posto que em todas as 
falas foi possível identificar, com maior ou 
menor detalhamento, elementos do trabalho 
desenvolvido com os temas nas escolas. 
Temos assim, a nosso ver, uma questão de 
silêncio que promove um deslocamento de 
sentido, das questões teóricas para as ques-
tões práticas. Ou seja, pouco ou nada a ser 
dito em termos de discussão teórica e muito 
a ser dito em termos do fazer pedagógico, do 
ensinar e do aprender.

Parece-nos que os silêncios presentes 
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nas falas dos professores constituem-se como 
sentidos que configuram a região do não dito 
e se pronunciam de outra forma, qual seja: 
o relato daquilo que é realizado em sala de 
aula. Temos assim, que considerar o dito e o 
não dito a partir das condições de produção 
de suas falas, suas formações acadêmicas 
e áreas de atuação, já que devido a elas 
reproduziram em suas falas o que podiam/
sabiam dizer e, por outro lado, silenciaram 
o que não podiam/sabiam dizer. Assim 
sendo, “um dos problemas é, sem dúvida, a 
falta de fundamentação teórica sobre o que 
vem a realmente a ser a transversalidade.” 
(NICOLLI, 2001, p. 66)

Considerações finais
As informações obtidas nos permitiram 

identificar vários elementos referentes ao 
tema, dentre eles destacamos o que segue:

(a) Pouca discussão sobre limites e 
possibilidades do trabalho com os Temas 
Transversais; 

(b) A percepção de “certa confusão” em 
relação aos Temas Transversais constituí-
rem, ou não, novas áreas/disciplinas; 

(c) A ausência da discussão sobre o 
Tema Transversal “Orientação Sexual” e 

(d) O desenvolvimento de atividades, 
de ensino e aprendizagem, que envolvem a 
discussão das temáticas apresentadas como 
Temas Transversais, mas que não necessa-
riamente são desenvolvidas com o intuito 
de atender aos objetivos estabelecidos nos 
documentos oficiais, ou seja, nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais.

Ante o exposto ressaltamos o fato de 
que nossas análises nos permitiram inferir 
que os professores pesquisados desenvolvem 
práticas pedagógicas que contemplam várias 
temáticas elencadas como Temas Transver-
sais. São exemplos disso: a professora 5 que 
fez referência ao trabalho sobre Saúde e as 
professoras 3, 4 e 12 que relatam fragmentos 
do trabalho desenvolvido com as temáticas 
Meio Ambiente e Saúde. Chamou-nos a 
atenção o fato de Orientação Sexual não ser 
referenciado por nenhum dos pesquisados. 

Outro fato importante refere-se à iden-
tificação, na fala da professora 7, de uma 
“certa confusão” em termos dos objetivos do 
trabalho pedagógico envolvendo os Temas 
Transversais, posto que a professora diz que 
ainda não trabalhou com os temas porque 

seus alunos não são  alfabetizados e o ensino 
e a aprendizagem estão voltados para isso. 

Percebemos que a professora não possui 
clareza sobre o fato de que tratar de Temas 
Transversais “não significa que tenham sido 
criadas novas áreas ou disciplinas. (...) Os 
objetivos e conteúdos dos temas transversais 
devem ser incorporados nas áreas já existen-
tes e no trabalho educativo da escola. É essa 
forma de organizar o trabalho didático que 
recebeu o nome de transversalidade.” (PCN, 
vol.8, 1997, p.15) 

Partindo do exposto, importante levar-
mos em conta que dos 12 professores pesqui-
sados, apenas uma fez menção aos limites 
e possibilidades do trabalho com os Temas 
Transversais, ou seja, apenas a professora 4 
se posiciona indicando as implicações sociais 
do trabalho pedagógico envolvendo os Temas 
Transversais. 

Nota-se também que somente a profes-
sora 4 explicita em seu relato elementos que 
caracterizam o trabalho pedagógico desen-
volvido com a(s) temática(s) transversal(is), 
numa perspectiva de transversalidade, ou 
seja, os temas atravessando as diferentes 
disciplinas que compõe o currículo escolar. 
Assim sendo, vale esclarecer, ainda, que, 
a nosso ver, a contemplação, das temáticas 
transversais em sala de aula não necessa-
riamente garante o desenvolvimento de um 
trabalho transversal. 

Por isso, insistimos no fato de que o 
silêncio que dizemos estar presente, nos 
relatos dos professores pesquisados, está 
para os limites e as possibilidades da trans-
versalidade, ou seja, para a transversalização 
dos temas e não para a inserção de atividades 
pedagógicas que discutem os temas indica-
dos, como transversais, pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

Da mesma forma, é com base na asser-
tiva acima que chamamos a atenção para o 
fato de que nossos elementos de análise nos 
permitiram identificar que os Temas Trans-
versais ocupam um espaço significativo na 
escola, no entanto ainda falta a ocupação de 
um espaço que lhes é devido em relação à 
transversalidade. Dito de outra forma, o que 
percebemos por meio das análises realizadas 
é que os temas são, na maioria das vezes, 
abordados como sendo mais um conteúdo e, 
por isso, não são discutidos na perspectiva da 
complexidade, amplitude e contextualização 
exigida pela proposta da transversalidade.
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Enunciação e gêneros discursivos na concepção teórica bakhti-
niana
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Introdução

Esse trabalho é parte de uma pesquisa 
maior intitulada “O discurso do livro didáti-
co no ensino de História em escolas públicas 
de nível médio no município de Rio Bran-
co-Acre”, o qual está sendo desenvolvido 
no Mestrado em Letras: Linguagem e Iden-
tidade, na Universidade Federal do Acre. 
Esclarecemos que o aporte teórico utilizado 
nesse estudo segue a orientação de autores 
como: Bakhtin, 2000 e 2010; Orlandi, 2000; 
Bittencourt, 2004 e 2008, Munakata, 2007, e 
Fiorin, 2008. Essas obras trazem elementos 
que favorecem uma melhor compreensão da 
temática em questão. 

Para a elaboração desse trabalho, ado-
tamos como metodologia a pesquisa biblio-
gráfica, onde se busca analisar as obras que 
discute ou fazem alusão a teoria enunciativa 
e dos gêneros do discurso na perspectiva 
dialógica bakhtiniana, em oposição ao estru-
turalismo saussuriano. 

Esse estudo tem como objetivo mostrar 
as contribuições dos pressupostos bakhtinia-
nos voltados aos estudos da linguagem, na 
medida em que se reporta ao ato enunciativo 
numa perspectiva dialógica, sempre em ati-
tude valorativa do sujeito social e histórico 
como construtor da linguagem.

Também se objetiva neste estudo a aná-
lise dos gêneros discursivos como elemento 
integrante da composição da linguagem, 
especificando as categorias primária e se-
cundária, com ênfase maior no livro didático 
que se caracteriza como gênero discursivo 
de natureza complexa, ou seja, secundário. 
Assim, procuramos obter uma compreensão 
mais ampla do papel desse gênero no proces-
so educativo institucionalizado. 

A partir dos estudos bakhtinianos, 
compreendemos a linguagem como fenô-
meno de construção social, que tem a sua 
formatação a partir dos atos interativos dos 
sujeitos socialmente constituídos, bem como 
a abrangência dos gêneros discursivos na 
vida social, ressaltando sempre as condições 
imediatas dos enunciados na composição 

desses gêneros.
  

Crítica de Bakhtin à teoria saus-
suriana

Os estudos sobre a enunciação elabora-
dos por Bakhtin, parte do princípio de que 
a linguagem se constitui um produto social, 
e o seu processamento se dá pela interação 
verbal entre os indivíduos socialmente loca-
lizados. Dessa maneira, os seus pressupostos 
apresentam um posicionamento contrário 
aos postulados do objetivismo abstrato que 
tem como principal representante Ferdinand 
Saussure, da escola de Genebra, em que a lín-
gua é retratada como um sistema de normas 
prontas e acabadas, alheias a vontade dos su-
jeitos falantes. Apesar de Bakhtin concordar 
com Saussure no que diz respeito à percepção 
da língua como fato social,  descarta o seu 
caráter homogêneo e imutável, assim como 
também não concorda com o subjetivismo 
individualista de Vossler, que se fundamenta 
na enunciação monológica, a qual retrata 
o enunciado como manifestação dos atos 
individuais, se constituindo a expressão da 
consciência individual sem vinculação com 
o meio social.  Bakhtin se diferencia desses 
teóricos apresentando uma nova forma de 
percepção da realidade da língua: 

A verdadeira substância da língua 
não é constituída por um sistema 
abstrato de formas lingüísticas 
nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisioló-
gico de sua produção, mas pelo fe-
nômeno social da interação verbal, 
realizada através da enunciação 
ou das enunciações. A interação 
verbal constitui assim a realida-
de fundamental da língua (BA-
KHTIN, 2010, p. 127). 

A teoria saussuriana considera a língua 
como um sistema de normas imutáveis, que 
não leva em conta as motivações dos sujeitos 
falantes. Para essa concepção de linguagem, 
a consciência dos indivíduos já se encontra 
condicionada a receber as normas e formas 
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linguísticas que farão uso no cotidiano. Ape-
sar dessa corrente do pensamento linguístico 
considerar a linguagem como uma constru-
ção social, os sujeitos ficam excluídos do 
processo de sua construção. Para entender 
a constituição da língua a partir desse ponto 
de vista, temos que considerar a possibili-
dade de apenas alguns representantes da 
sociedade elaborar esses códigos  de maneira 
abstrata, sendo aceito e incontestável por 
todos. Essa percepção de linguagem também 
pode ser contestada a partir dos seguintes 
pressupostos:  

A condição da linguagem é a in-
completude. Nem sujeitos nem 
sentidos estão completos, já fei-
tos, constituídos definitivamente. 
Constituem-se e funcionam sob o 
modo do entremeio, da relação, da 
falta, do movimento. Essa incom-
pletude atesta a abertura do sim-
bólico, pois a falta é também o lu-
gar do possível. (ORLANDI, 2000, 
p. 52).

Para o objetivismo abstrato, as leis 
linguísticas nada têm a ver com a conjuntura 
social, tendo em vista se tratar de leis especí-
ficas de um sistema fechado. Nessa perspec-
tiva, os sujeitos são passivos, não exercendo 
nenhum poder sobre as formas e os códigos 
linguísticos. Assim, a visão estruturalista não 
considera que os enfrentamentos pessoais e 
coletivos, possam influenciar a constituição 
da linguagem.   

Com o pensamento dialógico e inte-
racionista, Bakhtin rejeita os postulados 
saussurianos apresentando a seguinte argu-
mentação:

1) A língua como sistema estável de 
formas normativamente idêntica é 
apenas uma abstração científica 
que só pode servir a certos fins teó-
ricos e práticos particulares. Essa 
abstração não dá conta de manei-
ra adequada da realidade concre-
ta da língua.
2) A língua constitui um processo 
de evolução ininterrupto, que se 
realiza através da interação ver-
bal social dos locutores.
3) As leis da evolução lingüística 
não são de maneira alguma as leis 
da psicologia individual, mas tam-
bém não podem ser divorciadas da 
atividade dos falantes. As leis da 
evolução lingüística são essencial-

mente leis sociológicas.
4) A criatividade da língua não 
coincide com a criatividade artísti-
ca nem com qualquer outra forma 
de criatividade ideológica específi-
ca. Mas, ao mesmo tempo, a cria-
tividade da língua não pode ser 
compreendida independentemente 
dos conteúdos e valores ideológi-
cos que a ela se ligam.
5) A estrutura da enunciação é 
uma estrutura puramente social. 
A enunciação como tal só se tor-
na efetiva entre os falantes. (BA-
KHTIN, 2010, p. 131-132).  

A teoria bakhtiniana contesta com 
veemência o objetivismo abstrato, em decor-
rência de suas formulações não contemplar a 
totalidade dos atos linguísticos que se efetiva 
de maneira diferente nos diversos grupos so-
ciais. Essa recusa nos convida a refletir sobre 
a importância do sujeito na composição da 
linguagem, tendo em vista que o estrutura-
lismo, com seu apego excessivo aos padrões 
normativos, deixaram de lado as motivações 
dos sujeitos falantes, bem como os embates 
e o entrelaçamento ideológico presente em 
cada ato enunciativo. Nesse entendimento, 
a língua como fato social, só pode ter a sua 
real concretização, por meio da interação dos 
indivíduos. Assim sendo, as normas e regras 
têm a sua finalidade para fins específicos, e 
não como mecanismo indispensável para a 
manifestação da linguagem. 

Compreendemos também que o sujeito 
só existe a partir da absorvição dos valores 
socialmente construídos, e que os conteúdos 
ideológicos se fazem presentes em cada ato 
enunciativo:  

Por sua vez, a evidência do sujeito 
– a de que somos sempre já sujeitos 
– apaga o fato de que o indivíduo é 
interpelado em sujeito pela ideolo-
gia. Esse é o paradoxo pelo qual o 
sujeito é chamado à existência: sua 
interpelação pela ideologia [...] 
não há discurso sem sujeito. E não 
há sujeito sem ideologia.  (ORLAN-
DI, 2000, pp. 46-47).

A língua em seu uso diário se constitui 
algo inseparável do conteúdo ideológico, 
tendo em vista que todas as formas de enun-
ciação encontram-se carregadas de ideolo-
gia. Nessa perspectiva, Bakhtin faz críticas à 
teoria elaborada por Saussure em considerar 
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que a ideologia nada tem a ver com as formas 
e normas linguísticas, bem como a sua ma-
terialização. Ao contrário, os pressupostos 
bakhtinianos nos levam a entender que todas 
as formas de linguagem se processa a  partir 
do entrelaçamento com as ideologias: 

A língua, no seu uso prático, é inse-
parável de seu conteúdo ideológico 
ou relativo à vida. Para se sepa-
rar abstratamente a língua de seu 
conteúdo ideológico ou vivencial, 
é preciso elaborar procedimentos 
particulares não condicionados 
pelas motivações da consciência do 
locutor. A separação da língua de 
seu conteúdo ideológico constitui 
um dos erros mais grosseiros do 
objetivismo abstrato. (BAKHTIN, 
2010, p. 99).

Pensar a língua como um produto que 
se transfere na sua totalidade, de geração 
para geração, é no mínimo uma visão distor-
cida da realidade concreta. Essa análise se 
fundamenta na historicidade da língua, em 
que se pode perceber claramente a sua mu-
tabilidade. Não existe língua homogênea em 
que todos os indivíduos possam fazer uso da 
mesma maneira, mas que por meio da inte-
ração verbal, os sujeitos manifestam formas 
diferenciadas de produção da linguagem. 
Nesse entendimento, os elementos linguís-
ticos, estão permanentemente passando por 
modificações, em decorrência da ação dos 
sujeitos envolvidos, o que torna impossível a 
transmissão da sua totalidade:  

Para o objetivismo abstrato, a 
língua, como produto acabado, 
transmite-se de geração a gera-
ção. Evidentemente, é de um ân-
gulo metafórico que os adeptos 
da segunda orientação entendem 
essa transmissão da língua como 
herança de um objeto; mas essa 
comparação não constitui para 
eles apenas uma metáfora. Con-
figurando o sistema da língua e 
tratando as línguas vivas como se 
fossem mortas e estrangeiras, o 
objetivismo abstrato coloca a lín-
gua fora do fluxo da comunicação 
verbal. (BAKHTIN, 2010, p.111).

Os pressupostos teóricos bakhtinianos 
enfatizam que os indivíduos não são donos 
do seu próprio dizer. Isso significa que todo 
e qualquer ato enunciativo é de procedência 

social. Diferente do objetivismo abstrato 
que anula a ação do sujeito, esse postulado 
parte do principio que as enunciações são 
o resultado do entrelaçamento das ideias 
produzidas pelos indivíduos de determinada 
sociedade. Assim, o ato comunicativo não 
está preso a um conjunto de normas e regras 
estabelecidas de forma abstrata, mas pelas 
condições reais de sua produção, levando 
em conta a interação dos sujeitos envolvidos 
na corrente comunicativa. Dessa maneira, 
a base discursiva de qualquer grupo social 
esta repleta de dizeres que se processaram 
em outras temporalidades e espacialidades, 
mas que se faz presente através da memoria 
coletiva, o que se constitui no interdiscurso. 
Nesse entrelaçamento também destacamos o 
intradiscurso que significa o estabelecimento 
de formulação e constituição de sentido em 
condições específicas e imediatas:  

Disso se deduz que há uma rela-
ção entre o já-dito e o que se está 
dizendo que é a que existe entre o 
interdiscurso e o intradiscurso ou, 
em outras palavras, entre a cons-
tituição do sentido e sua formula-
ção. Courtine (1984) explicita essa 
diferença considerando a consti-
tuição – o que estamos chamando 
de interdiscurso – representada 
como um eixo vertical onde tería-
mos todos os dizeres já ditos – e es-
quecidos – em uma estratificação 
de enunciados que, em seu conjun-
to, representa o dizível. E teríamos 
o eixo horizontal – o intradiscurso 
– que seria o eixo da formulação, 
isto é, aquilo que estamos dizendo 
naquele momento dado, em condi-
ções dadas. (ORLANDI, 2000, pp. 
32-33).

Teoria dos gêneros discursivos em 
Bakhtin

A partir do exposto acima, entende-
mos que os seres humanos, nas diversas 
espacialidades e temporalidades históricas, 
desenvolvem ações de cunho individual 
ou coletivo. Qualquer ação dos indivíduos, 
independentemente de qual seja a sua esfera 
de atuação, se dá pela utilização dos enuncia-
dos. Nesse entendimento, pode-se dizer que 
só existe ação por intermédio da linguagem, 
e que os atos de interação motivam o apare-
cimento de novos enunciados nas condições 
específicas que cada ambiente social produz. 
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As esferas de ação possibilitam o surgi-
mento de determinados tipos de enunciados, 
os quais muitas vezes parecem estáveis, no 
entanto são mudados e transformados pelas 
alterações ocorridas na base produtiva da 
sociedade. As mudanças não acontecem 
por acaso, mas por meio da interação dos 
sujeitos em   um determinado campo social. 
Dessa maneira, as diversidades dos gêneros 
discursivos estão estreitamente ligadas 
às condições de sua produção. Assim, na 
medida em que as atividades se evoluem e 
tornam mais complexas, consequentemente 
resulta na construção de novas formas de 
linguagens.

Os gêneros discursivos são elementos 
da constituição da linguagem, e estão pre-
sentes em todas as esferas da vida humana. 
O modo de agir dos indivíduos no tempo e 
no espaço é bastante diversificado, pois está 
ligado as condições materiais da existência 
que, inevitavelmente, produz categorias de 
gêneros diferenciadas. Os gêneros não são 
imutáveis, uma vez que estão inseridos no 
processo de mudanças e transformações, em 
que se manifesta uma complexidade de vozes 
advindas das relações sociais de produção. 
As formas de linguagens e de discursos que 
integram a formação dos gêneros discursivos 
estão em constante processo de modificação 
ou ampliação, em virtude das mudanças 
imediatas que ocorrem na conjuntura social:   

A riqueza e a variedade dos gêne-
ros do discurso são infinitas, pois 
a variedade virtual da ativida-
de humana é inesgotável, e cada 
esfera dessa atividade comporta 
um repertório de gêneros do dis-
curso que vai diferenciando-se 
e ampliando-se à medida que a 
própria esfera se desenvolve e fica 
mais complexa. (BAKHTIN, 2000, 
p.279).

Bakhtin apresenta duas categorias de 
gêneros discursivos denominando-os  de 
primários e secundários: “Os primários são 
os gêneros da vida cotidiana. São predomi-
nantemente, mas não exclusivamente, orais. 
Pertencem à comunicação verbal espontânea 
e têm relação direta com o contexto mais 
imediato” (FIORIN, 2008, p. 70).

Os gêneros primários fazem parte do 
processo comunicativo, no qual não é exigida 
a utilização de uma linguagem formal. Esses 
gêneros são utilizados pelas pessoas em seu 

cotidiano, geralmente na comunicação oral, 
envolvendo a conversa entre amigos, as pia-
das, as reuniões sociais e familiares, etc. Mas 
também pode ser utilizado na forma escrita 
que não se exige certa formalidade, como por 
exemplo, os bilhetes, o e-mail, o chat, e entre 
outros. 

A teoria bakhtiniana considera os gêne-
ros secundários da seguinte maneira: 

Os gêneros secundários do discur-
so – o romance, o teatro, o discur-
so científico, o discurso ideológico, 
etc. – aparecem em circunstancias 
de uma comunicação cultural, 
mais complexa e relativamente 
mais evoluída, principalmente es-
crita: artística, científica, sociopo-
lítica. Durante o processo de sua 
formação, esses gêneros secun-
dários absorvem e transmutam 
os gêneros primários (simples) de 
todas as espécies, que se consti-
tuíram em circunstâncias de uma 
comunicação verbal espontânea. 
(BAKHTIN, 2000, p. 281).

Nessa modalidade de gênero, se iden-
tifica a utilização dos elementos formais nas 
suas diversas especificidades. Esses gêneros, 
em sua ampla maioria, são utilizados na 
forma escrita, por estarem inseridos na 
chamada cultura erudita, de maneira que 
seu uso é restringido nas camadas populares. 
Dessa forma, fica evidente que os gêneros 
secundários estão inseridos em um padrão 
cultural mais elevado da sociedade, sendo 
assim, absorvido pelas classes detentoras do 
poder em seus diversos níveis. 

É de fundamental importância a com-
preensão das particularidades dos gêneros 
do discurso, bem como dos diversos enun-
ciados que os integram. Esse entendimento 
possibilita navegar pela sua historicidade, 
evitando dessa maneira uma visão unilateral 
dessa categoria de linguagem. Assim, qual-
quer estudioso da linguagem, para não se 
enveredar pelo caminho do formalismo e da 
abstração precisa considerar a natureza do 
discurso contido nesses gêneros:   

Uma concepção clara da natureza 
do enunciado em geral e dos vários 
tipos de enunciados em particular 
(primários e secundários), ou seja 
dos diversos gêneros do discurso, é 
indispensável para qualquer estu-
do, seja qual for a sua orientação 
específica. Ignorar a natureza do 
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enunciado e as particularidades de 
gênero que assinalam a variedade 
do discurso em qualquer área do 
estudo lingüístico leva ao forma-
lismo e à abstração, desvirtua a 
historicidade do estudo, enfraque-
ce o vínculo existente entre a lín-
gua e a vida. A língua penetra na 
vida através dos enunciados con-
cretos que a realizam, e é também 
através dos enunciados concretos 
que a vida penetra na língua. (BA-
KHTIN, 2000, p. 282).

Os gêneros são constituídos e legitima-
dos a partir de elementos de uma realidade 
concreta. Dessa maneira, podemos consi-
derar que a assimilação dos fazeres sociais 
conduz ao aprendizado dos dizeres em seus 
variados aspectos. Considerando que a socie-
dade não é estagnada, os gêneros seguem as 
mudanças e as transformações ocorridas no 
ambiente social, se constituindo e ganhando 
formas diferenciadas:  

Os gêneros são meios de apreender 
a realidade. Novos modos de ver e 
de conceptualizar a realidade im-
plicam o aparecimento de novos 
gêneros e a alteração dos já exis-
tentes. Ao mesmo tempo, novos 
gêneros ocasionam novas manei-
ras de ver a realidade. A apren-
dizagem dos modos sociais de fa-
zer leva, concomitantemente, ao 
aprendizado dos modos sociais de 
dizer, os gêneros... Fala-se e escre-
ve-se sempre por gêneros e, por-
tanto, aprender a falar e a escre-
ver é, antes mais nada, aprender 
gêneros. (FIORIN, 2008, p. 69).

Também é importante destacar o papel 
organizador que os gêneros exercem na 
comunicação oral por intermédio das ações 
discursivas, bem como a comunicação es-
crita por meio de suas formas gramaticais. 
Partindo dessa ótica, podemos considerar 
que os gêneros em sua complexidade e de 
acordo com suas especificidades, são respon-
sáveis pelo direcionamento de todos os atos 
comunicativos: 

Os gêneros do discurso organizam 
nossa fala da mesma maneira que 
a organizam as formas grama-
ticais (sintáticas). Aprendemos a 
moldar nossa fala às formas do 
gênero e, ao ouvir a fala do outro, 
sabemos de imediato, bem nas pri-

meiras palavras, pressentir-lhe o 
gênero, adivinhar-lhe o volume (a 
extensão aproximada do todo dis-
cursivo), a dada estrutura compo-
sicional, prever-lhe o fim, ou seja, 
desde o início, somos sensíveis ao 
todo discursivo que, em seguida, 
no processo da fala, evidenciará 
suas diferenciações. (BAKHTIN, 
2000, p. 302). 

Consideramos que os pressupostos teó-
ricos bakhtinianos, se constituem ferramen-
tas de grande relevância para o embasamen-
to teórico dessa pesquisa, principalmente 
no que se refere à questão enunciativa que 
retrata a produção da linguagem como re-
sultado da interação verbal entre os sujeitos 
socialmente constituídos. A compreensão 
dos gêneros discursivos, as condições da sua 
produção, como também a sua heterogenei-
dade, transmite referencial adequado para 
uma compreensão mais ampla dessa teoria.

 
O livro didático como gênero dis-
cursivo 

O livro didático como gênero discursivo 
está inserido na categoria dos gêneros secun-
dários. Essa classificação leva em conta os 
elementos formais presentes nesse material 
didático que se constitui na ferramenta mais 
utilizada no processo ensino e aprendizagem 
do conhecimento sistematizado. A sua elabo-
ração obedece a princípios técnicos e peda-
gógicos o que requer de seu público leitor um 
determinado grau de conhecimento para que 
assim possa acontecer uma compreensão 
satisfatória dos atos enunciativos nele conti-
do. Também não se podem desconsiderar as 
ações políticas que envolvem a produção do 
livro didático, bem como os diversos sujeitos 
sociais que contribuem para a sua formata-
ção. 

Na perspectiva dialógica bakhtinia-
na, á composição dos gêneros ocorre por 
intermédio dos vários enunciados, que 
são os dizeres sociais, os quais podem se 
apresentar na forma oral e escrita. Nesse 
entendimento, determinados gêneros são 
de natureza complexa, tendo em linhas 
gerais a abrangência de uma determinada 
temática, porém o seu conteúdo específico 
tem significado diferenciado de acordo com 
as ações imediatas dos indivíduos que fazem 
parte do seu desenvolvimento. Partindo 
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dessa compreensão, a teoria desenvolvida 
por Bakhtin, retrata o gênero do discurso no 
seu aspecto multidimensional, considerando 
um estreito ligamento ao ambiente social, 
estando-o inserido no processo de mudanças 
e transformações que cada época conduz. 
Entendido dessa maneira, o livro didático 
pode ser percebido como gênero secundário 
do discurso e de fácil acesso, no entanto, de 
uso e finalidades diversificadas:

A familiaridade com o uso do livro 
didático faz que seja fácil identifi-
cá-lo e estabelecer distinções entre 
ele e os demais livros. Entretanto, 
trata-se de objeto cultural de difí-
cil definição, por ser obra bastante 
complexa, que se caracteriza pela 
interferência de vários sujeitos em 
sua produção, circulação e consu-
mo. Possui ou pode assumir fun-
ções diferentes, dependendo das 
condições, do lugar e do momento 
em que é produzido e utilizado nas 
diferentes situações escolares. É 
um objeto de “múltiplas facetas”, e 
para  sua elaboração e uso existem 
muitas interferências. (BITTEN-
COURT, 2004, p. 301).

O livro didático como gênero secundá-
rio foi pensado para atender as necessidade 
de uma época, cujos objetivos era estabelecer 
um ideal de homogeneidade para o sistema 
educativo brasileiro, e vincular a esse modelo 
de ensino, a metodologia decorativa, em 
que o alunado não assimila os conteúdos de 
maneira reflexiva, mas uma espécie de saber 
mecanizado. Nessa perspectiva de ensino, o 
educando não se contempla como parte inte-
grante da construção do conhecimento, mas 
de apenas um receptor, construindo assim 
a ideia de um saber pronto e acabado, pre-
cisando somente ser ensinado e apreendido 
sem questionamento:  

O livro didático deveria desempe-
nhar o papel de homogeneizador 
do saber escolar, de reforçar os mé-
todos de ensino baseado na memo-
rização, em uma escola concebida 
como transmissora dos conheci-
mentos das diferentes disciplinas. 
O livro didático deveria ser utili-
zado como instrumento de memo-
rização, ocasionando a prática do 
“saber de cor”, páginas e páginas 
eram repetidas oralmente, diante 
do professor e dos companheiros, 

inculcando um conhecimento su-
perficial de difícil avaliação quan-
to a sua efetiva apreensão. (BIT-
TENCOURT, 2008, p. 216)

Para compreendermos melhor o ca-
ráter ideológico dessa categoria de gênero, 
faz-se necessário considerar que a forma 
discursiva nele presente, representa o lugar 
social da sua produção. Nesse entendimento, 
podemos considerar a não existência de neu-
tralidade em qualquer produção intelectual, 
sendo assim, as ideologias contidas nas 
obras didáticas não podem ser vista apenas 
como má intencionalidade, mas como ideais 
representativos de classe:

Criticar análise de livros didáti-
cos que se limitam ao seu aspecto 
ideológico não significa não reco-
nhecer a dimensão ideológica des-
se material escolar. Apenas que a 
ideologia não se resume à má-in-
tenção ou a falsa consciência do 
autor que se fraga por trás de uma 
frase sutilmente construída num 
livro mal produzido, ou, inversa-
mente, maquiavelicamente bem 
produzido... O ideológico do livro 
didático encontra-se para além 
dos eventuais lapsos conceituais 
e étnicos que possa conter; ele lhe 
é estruturante, na medida em que 
esse material é um dos dispositivos 
fundamentais da educação esco-
lar. (MUNAKATA, 2007, p. 137)

O livro didático na condição de um gê-
nero secundário, não pode ser visto apenas 
como instrumento pedagógico, mas também 
como uma produção técnica que tem a 
finalidade de atender um mercado editorial 
vinculado aos padrões lucrativos do modo de 
produção capitalista. O que nos leva a refletir 
na existência de  muitos interesses alheios na 
causa educacional no processo de produção 
desses livros:   

Como produto cultural fabricado 
por técnicos que determinam seus 
aspectos materiais, o livro didáti-
co caracteriza-se, nessa dimensão 
material, por ser uma mercadoria 
ligada ao mundo editorial e à lógi-
ca da indústria cultural do siste-
ma capitalista. (BITTENCOURT, 
2004, p. 301)

O livro didático não pode ser compreen-
dido como gênero inteiramente a disposição 
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das classes dominantes para o controle e 
a conformação das camadas populares. 
Mas também, como ferramenta de grande 
importância no processo de ensino e apren-
dizagem, pois oferece ao profissional docente 
um referencial que o possibilita mergulhar 
em outras fontes. O livro didático não repre-
senta um instrumento que sirva apenas para 
a manutenção das estruturas, mas também 
contribui para a concretização de mudanças 
e transformações da sociedade:   

Embora algumas das caracterís-
ticas gerais dos livros didáticos 
de História, quando comparados 
a momentos anteriores, perma-
neçam, as inovações na forma de 
apresentação das informações e 
nas atividades didáticas revelam 
mudanças da concepção de aluno 
e professor. Existe a tendência de 
favorecer a liberdade do profes-
sor na realização de suas tarefas, 
na escolha dos textos e documen-
tos a ser utilizados, na reconstru-
ção dos conteúdos apresentados. 
É comum encontrar sugestões de 
leituras de outros livros, de filmes 
e de consultas na mídia eletrônica. 
Há também o incentivo a pesqui-
sas complementares, indicando, 
de maneira implícita, que o livro 
didático não é nem deve ser o úni-
co material a ser utilizado pelos 
alunos. (BITTENCOURT, 2004, p. 
310 - 311).

Considerações finais
Neste estudo, procuramos mostrar as 

contribuições dos pressupostos bakhtinianos 
nos estudos da linguagem, bem como dis-
cutimos, de acordo com a visão do referido 
autor, as maneiras de compreensões ligadas 
ao ato enunciativo como resultado da inte-
ração entre os indivíduos integrantes de um 
determinado contexto social. Dessa forma, 
essa teoria se opõe ao estruturalismo saus-
suriano, do qual exclui o sujeito do processo 
de construção da linguagem, transformando 
a enunciação num instrumento mecanizado 
e fora da corrente comunicativa, cuja base 
encontra-se na coletividade.

De acordo com os estudos desenvolvi-
dos por Bakhtin, também analisamos como 
os gêneros discursivos são constituídos de 
elementos vinculados ao meio social. Em 
nossa análise sobre as categorias desses 
gêneros, dedicamos maior atenção ao livro 

didático que, pela sua complexidade, pode 
ser considerado um gênero de discurso se-
cundário.

Consideramos ainda que o livro didático 
possui um caráter ideológico, e que a ideo-
logia predominante nessas obras buscam a 
divulgação e legitimação dos paradigmas das 
classes detentora do poder. Entretanto, não 
podemos considerar esse material didático 
como instrumento fechado e exclusivamente 
a serviço das estruturas governamentais, 
pois nesse manual também podemos encon-
trar indicações para outras leituras, o que 
nos leva a entender que o nível de influência 
dessa literatura depende das condições de 
produção do processo ensino-aprendizagem.     

Notas
¹  Graduado em História e mestrando do Mestrado 
em Letras Linguagem e Identidade da Universidade Federal 
do Acre - UFAC.
2  Professora Doutora do Programa Mestrado em Le-
tras Linguagem e Identidade da Universidade Federal do Acre 

- UFAC. Orientadora dessa pesquisa. 
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Cinzas da memória: A desintegração da história na ficção em 
Cinzas do Norte

Estrela Dalva Amoedo Viotto
Adão Jildo Viotto
Universidade Federal de Rondônia 

“Esquecer para escrever”: o senti-
do histórico nos meandros da me-
mória

Ao apropriar-se de uma memória coleti-
va, de fatos históricos, de espaços urbanos já 
modificados pelo tempo e redimensioná-los 
em sua narrativa também preenchida por 
suas experiências pessoais, Milton Hatoum 
reafirma as possibilidades de novas leituras 
do passado que podem ser redimensionados 
pela ficção. Em Cinzas do Norte (2005), 
romance pelo qual recebeu diversos prêmios 
literários, há um paciente trabalho da memó-
ria do autor, que passa por um processo de 
distanciamento dos fatos vivenciados, pelo 
esquecimento e pela rememoração forjada 
na imaginação criadora. “Esquecer para es-
crever” é um dos componentes essenciais de 
sua literatura.

Em entrevista à revista Terramagazine.
com, Hatoum afirma que a publicação de 
Cinzas do Norte foi o pagamento de uma 
dívida com relação à história moral da sua 
geração. Explica essa afirmativa com o fato 
de haver participado das atividades estudan-
tis que marcaram o importante momento 
político que o Brasil passou entre os anos 
60 e 70, na época do AI5. Depois, nos anos 
80, escreveu o que a princípio seria Cinzas 
do Norte. Considerou, no entanto, que o que 
escreveu parecia uma crônica política, cheia 
de teses e muitas explicações, uma produção 
sem maturidade e sem a forma adequada. 
Somada a isso, havia a sua “renúncia em es-
crever romance político” (HATOUM, 2000, 
p.8). Vinte e seis anos depois encontrou o 
tom narrativo desejado, com a força criadora 
que só a distância temporal é capaz de pos-
sibilitar, como o próprio autor afirmou em 
entrevista ao site revistadehistoria.com:

Quando a memória ainda está 
muito impregnada pelo presen-
te, vira uma coisa de testemunha, 
uma reportagem. Para dar sentido 
histórico ao romance, tem que dei-
xar o tempo passar. Esquecer para 
escrever. Senão a memória não 

adquire uma espessura, uma con-
sistência que só é dada pela ima-
ginação. O historiador não pode 
falsear a história, mas os escrito-
res podem, vamos dizer, distorcer 
algumas coisas para falar um ou-
tro tipo de verdade. O que interes-
sa mesmo no romance é a verdade 
das relações humanas, não é a ver-
dade histórica. Não é exatamen-
te como foi, mas como teria sido. 
(HATOUM, 2009) 

De acordo com Sandra Pesavento, José 
de Alencar, em Iracema se “cerca de garan-
tias do real, de elementos de veracidade para 
dar vida e verossimilhança, talvez mesmo 
autenticidade ao texto” (PESAVENTO, 1999, 
p. 827). Hatoum também faz esse processo 
em sua produção ficcional, mas diferente de 
Alencar, não foi meta do autor construir uma 
versão ficcional com foros de veracidade, 
mas de escrever um romance cujos registros 
históricos estão inseridos no universo ficcio-
nal, sem preocupar-se necessariamente com 
a verdade histórica, ainda que muitos fatos 
narrados coincidam com os fatos registrados 
por estudiosos da sociedade. 

Em Cinzas do Norte, portanto, os acon-
tecimentos históricos são marcas temporais 
e os eventos são ligados à vida das persona-
gens. Os eventos históricos são inseridos na 
trama, mas não são reproduzidos, descritos, 
pois “como tema, as passagens da história 
se confundem com a das personagens e é 
nesse ponto que ganham relevância” (MA-
GALHÃES, 2010, p. 153). Há, então, uma 
complexa relação entre a história subjetiva 
das personagens e a história da nação, 
configurada na problemática da Amazônia 
durante a ocupação militar.

Magalhães considera também que 
Cinzas do Norte não é uma metaficção histo-
riográfica de acordo com o conceito de Linda 
Hutcheon, que afirma que o estilo

é um empreendimento cultural 
contraditório, altamente envolvi-
do naquilo que procura contestar. 
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Ele usa e abusa das próprias es-
truturas e fatores que desaprova. 
A metaficção historiográfica, por 
exemplo, mantém a distinção de 
sua auto-representação formal e 
de seu contexto histórico, e ao fazê
-lo problematiza a própria possibi-
lidade de conhecimento histórico, 
porque aí não existe conciliação, 
não existe dialética – apenas uma 
contradição irresoluta. (HUT-
CHEON, 1991, p. 141)

A obra contém alguns elementos do 
gênero: possui criticidade, presente no 
discurso dos narradores (especialmente nos 
comentários irônicos de Ranulfo e Mundo 
sobre o governo militar), e permite um novo 
olhar sobre o projeto de colonização e mili-
tarização da Amazônia. Mas a criticidade em 
relação ao período histórico retratado no ro-
mance talvez seja a parcela de pagamento da 
dívida com a “história moral” da sua geração 
de que falava o autor. Mas não é metaficção 
historiográfica, porque a história da Amazô-
nia é periférica, funciona como pano de fun-
do na trama, ainda que tenha importância 
fundamental na história individual das per-
sonagens. O foco central da obra é a história 
de uma amizade (com a personagem Mundo 
como centro) e da ruína de duas famílias em 
conflito, narrada por uma testemunha dos 
fatos, Lavo. Este, esgueirando-se e olhando 
pelas frestas, busca um lugar neutro para seu 
discurso, deixando, no entanto, escapar aqui 
e ali sua perplexidade diante da ruína familiar 
e sua indignação com as mudanças sociais e 
políticas operadas em Manaus. Assim, Cinzas 
do Norte provavelmente se aproxima mais 
da narrativa histórica, proposta por Hayden 
White, pois “não reproduz os eventos que 
descreve, ela nos diz a direção que devemos 
pensar acerca dos acontecimentos e carrega 
o nosso pensamento sobre os eventos de 
valências emocionais diferentes” (WHITE, 
1978, p. 108). O romance não chama a aten-
ção apenas para a ruína política e para as 
contradições sociais provocadas pelo Projeto 
Político Militar para a Amazônia, ele também 
direciona nosso olhar para a desintegração 
da estrutura familiar e da cultura local.

Com essa análise, nossa intenção não é 
rotular o estilo de Hatoum, mas demonstrar 
a aproximação entre história e ficção em 
sua obra que se dá pela via subjetiva, pelos 
meandros da memória que “talvez para um 

ficcionista... é sinônimo de imaginação” 
(HATOUM, 2000, p. 7). Preferimos afirmar 
que sua narrativa tem a heterogeneidade 
própria da literatura contemporânea e que 
consegue criar “redes que dêem sentido tam-
bém ao passado histórico, sem que isto seja 
necessariamente um ato de resistência ou de 
revisão da historia” (MAGALHÃES, 2010, p. 
154).

As lembranças de Lavo são escritas 
vinte anos após seu primeiro contato com 
Mundo. Suas reflexões e sua visão crítica so-
bre os acontecimentos sociais da Manaus de 
sua infância e juventude são próprias de um 
homem maduro. Elas são influenciadas pelas 
opiniões de Mundo e de Ran, personagens 
que revelam em seus relatos uma imensa 
vontade de liberdade que conflui no universo 
individual e social. Em Cinzas do Norte, 
portanto, a memorialística do autor constrói 
a memória dos narradores e dá sentido histó-
rico ao romance.

Ficção e história na fronteira da 
contradição

Em sua aproximação com o real, Cinzas 
do Norte traz no seu bojo a temática da 
desintegração, fato que contradiz o contexto 
inicial da trama em que a contextualização é 
a integração da Amazônia ao projeto político 
econômico brasileiro, assim como no âmbito 
familiar ocorre a integração de Alícia, uma 
cabocla pobre, no seio de uma família por-
tuguesa rica. Há, portanto, uma expectativa 
de opulência que não é consumada e que 
se desintegra na “desigualdade crescente” 
(CARDOSO et al, 1978, p. 9) provocada pela 
arrogância dos grandes empresários e dos 
militares responsáveis pela administração do 
projeto na região amazônica e nas ruínas de 
uma família desestruturada.

Do ponto de vista estrutural, é a morte 
o elemento fundador das narrativas de 
Hatoum. Lavo é um sobrevivente que narra 
a história de uma ruína, após a morte da 
maioria dos principais personagens do seu 
passado.

Na representação que faz do passado, 
Cinzas do Norte em momento algum men-
ciona a palavra ditadura, mas as referências 
ficam explícitas na menção aos militares, nas 
datas expressas e na descrição das mudanças 
da paisagem urbana operada em Manaus. O 
ano de 1964 marca o reencontro entre Lavo 
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e Mundo no ginásio Pedro II, no reinício 
das aulas após o golpe militar e em meio à 
opressão dos soldados que comandavam a 
cidade: “Os bedéis pareciam mais arrogantes 
e ferozes, cumpriam a disciplina à risca, nos 
tratavam com escárnio.” (HATOUM, 205, p. 
12)¹. A estruturação cronológica do romance 
é organizada de modo bastante complexo, 
pois joga com a memória dos narradores, 
tornando a narrativa não-linear. A narrativa 
de Lavo, por exemplo, está situada entre o 
ano de 1964 (ano do golpe militar) e 1985 
(democratização do Brasil), mas a temporali-
dade remota dos fatos que conta está situada 
até 1927, por meio dos relatos das outras 
personagens. A concentração da narrativa, 
no entanto, está situada entre a década de 60 
e 70, período em que Manaus está em plena 
transformação motivada pelo projeto político 
militar que buscava a integração nacional da 
Amazônia através da expansão da economia 
e do domínio administrativo e educacional.

Cardoso (1978) afirma que no início a 
ocupação da região amazônica, obedecendo 
às razões da ideologia militar, o governo não 
contemplava o domínio da economia pelos 
grandes empresários estrangeiros e do sul e 
sudeste do Brasil. Porém, o processo da ocu-
pação levou o Estado Autoritário a expandir 
o capitalismo sob seu incentivo e direção 
mediante a criação de empresas, para cum-
prir um destino manifesto: ser uma Grande 
Potência. Esse projeto de implantação de 
uma política de desenvolvimento e inte-
gração da Amazônia ao resto do país vinha 
sendo elaborado desde 1946, com o governo 
de Getúlio Vargas, mas foi a partir dos anos 
60 que de fato começou a ser executado. O 
projeto ganhou força após o golpe militar 
com a criação da SUFRAMA, Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus e do Plano 
de Integração Nacional, que tinha como uma 
das etapas a abertura da rodovia Transama-
zônica (em 1970), que ligava Manaus ao resto 
do Brasil, além do plano de desenvolvimento 
em diversos setores sociais, econômicos e 
administrativos.

A personagem Jano (Trajano Mattoso) 
é um dos empresários beneficiados com a 
implantação desse projeto de desenvolvi-
mento para a Amazônia. Magnata do ramo 
da juta e da castanha, dono de um luxuoso 
palacete em Manaus, tinha na Vila Amazônia 
– uma localidade colonizada por japoneses, 
mas também habitada por caboclos – sua 

principal fonte de riqueza. Herdou do pai 
português, um homem “religioso que acre-
ditava na civilização e no progresso” (p.35), 
toda a fortuna que administrava.  Para man-
tê-la após o início do golpe militar e da queda 
dos preços da juta, torna-se simpatizante do 
governo militar e mantém uma estreita ami-
zade com o Coronel Zanda, “o preferido do 
governo militar na Amazônia” (p.46) e que se 
torna prefeito de Manaus, com Albino Palha, 
amigo dos militares e exportador de juta, 
castanha e borracha, e com Maximiliano 
Lontra, presidente da Associação Comercial. 
Assim, consegue o apoio necessário para 
continuar com seus negócios: ”a prefeitura 
ia comprar juta da Vila Amazônia. Zanda 
faria isso para ajudá-lo, os dois negociavam” 
(p.191). Nessa negociação fica demonstrada 
uma das dialéticas do romance, em que os 
ricos são beneficiados com o projeto e os po-
bres são espoliados do pouco que possuem, 
uma vez que inserida nessa negociata está a 
exploração dos trabalhadores da Vila Ama-
zônia. Cardoso observou essa realidade em 
sua pesquisa: “Na Amazônia – talvez mais 
do que em qualquer outra região do pais – o 
conceito de superexploração do trabalho e a 
extração da mais-valia absoluta constituem 
parte integrante da expansão do grande ca-
pital” (CARDOSO et al, 1978, p.8), na ficção 
demonstrada pelo escambo injusto realizado 
por Jano em sua passagem pelas localidades 
próximas de sua propriedade – trocava ni-
nharias pela produção do população local – e 
pelas condições miseráveis em que viviam 
seus empregados.

Esses elementos históricos foram 
inseridos por Lavo em sua narrativa sobre 
Mundo justamente por este ter no pai (que, 
lembremos, possuía negócios com o gover-
no militar) um verdadeiro carrasco, pois o 
agredia frequentemente por não se ajustar 
aos seus padrões. Jano queria que o filho, 
seu “herdeiro”, demonstrasse interesse pelos 
seus negócios, mas Mundo se interessou 
pela arte desde muito cedo. Na medida em 
que cresce, passa a compreender o funcio-
namento da manutenção da fortuna do pai 
e alimenta um verdadeiro ódio por tudo 
que se refere aos seus negócios. A cada ação 
contrária aos desejos do pai, uma reação 
violenta: aprisiona Mundo no porão, dá-lhe 
surras de cinturão, até enviá-lo para um 
colégio militar quando já tentara de tudo 
para que largasse a arte, a que Jano chamava 
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de “vício” e “doença”. Vício incentivado por 
Ranulfo, tio de Lavo, mas provavelmente 
herdado do pai biológico, Arana, um artista 
que se dizia contestador, mas que por fim se 
vende para o governo. A partir desses atos, 
Mundo reage contra o governo militar, mas 
com a finalidade de atingir indiretamente o 
pai, Trajano Mattoso.

Mundo é um desses “personagens 
desgarrados, que instauram uma fratura 
na família e na sociedade” (HATOUM in: 
Revista digestivocultural.com), que reage 
agressivamente e busca o exílio, pois não 
encontra lugar na sociedade movida pelo 
consumo e o lucro. Dentre suas ações contra 
o governo militar, chama-nos a atenção sua 
participação no “Elemento 106, o jornaleco 
do grêmio” (p.16), em que publicou caricatu-
ras do marechal-presidente com a aparência 
de um quelônio, com sua horda de seguidores 
ao seu redor com as mesmas feições grotes-
cas. A reação da direção da escola, dominada 
pelos militares, foi a esperada: “Um mês de 
suspensão para os redatores, dez dias para o 
artista, e apreensão do jornal.” (p.17), além 
dos insultos dos simpatizantes do regime. 

Produto da memorialística do autor, o 
Elemento 106 foi resgatado de sua juventude, 
quando participava do movimento estudan-
til, e traz fatos da realidade violenta da época 
do AI5 em que a censura, ameaças e prisões 
passaram a rondar o dia-a-dia das empresas 
jornalísticas amazonenses, e das quais não 
escaparam também os jornais dos grêmios 
estudantis e dos centros acadêmicos da Uni-
versidade Federal do Amazonas. A reação 
dos estudantes à violência militar e a censura 
à imprensa é também referida por Lavo em 
outro episódio quando já era acadêmico na 
faculdade de direito: 

No meio da semana seguinte, as 
aulas da faculdade de direito fo-
ram canceladas em protesto con-
tra o assassinato de um aluno da 
Escola Politécnica da Universida-
de de São Paulo. A imprensa falara 
pouco e de forma obscura, mas os 
informes enviados pela Ordem dos 
Advogados acusavam os militares. 
Além da revolta, medo. Diziam que 
um dos professores era agente do 
governo federal. (HATOUM, 2005, 
p. 122)

Medo era um sentimento que Mundo 
evitava e do qual reclamava: “’Medo’... re-

petiu Mundo, com impaciência. ‘Só se fala 
nisso... Toda frase começa com essa palavra. 
Tanto medo assim, melhor morrer’“ (p.165). 
Sua revolta contra o pai o leva a realizar atos 
de rebeldia que poucos tinham coragem de 
repetir em tempos de repressão. É expulso 
do Colégio Brasileiro por discutir com um 
professor de história que elogiou o governo 
militar: “fez uma caricatura medonha do pro-
fessor... rasgou a farda, pregou os trapos nas 
janelas e saiu nu na frente de todo mundo.” 
(p.117), o pai descobre, o agride na frente de 
Albino Palha, decide mandá-lo para o Colé-
gio Militar e o compara a Lavo, dizendo que 
enquanto este era um universitário, ele não 
era ninguém. Mundo decide, então, aceitar o 
desafio do pai e entra para o Colégio Militar, 
onde sofre todo tipo de abuso e violência por 
ordem do Cel. Zanda, até adoecer.

Após a morte de Cará, cadete do Colégio 
Militar, durante um treinamento de selva, 
Mundo decide realizar a intervenção artís-
tica em protesto contra as condições sociais 
do Novo Eldorado, bairro afastado onde 
morava a família de Cará e para onde foram 
as famílias pobres que moravam no centro, 
às margens do rio. Uma espécie de “sanea-
mento” feita pelo então prefeito, Cel. Zanda, 
para deslocar dos olhos da elite a exposição 
das mazelas da cidade, da insalubridade das 
palafitas próximas ao porto, pois o retrato 
contrastava com o projeto de cidade moder-
na implantado em Manaus. Então, com a 
ajuda de Ranulfo, amante de Alícia, a esposa 
de Jano, realiza o que ele intitulou o Campo 
de Cruzes: implantou cruzes de madeira ao 
longo das ruas enlameadas e, com a ajuda 
de alguns moradores, tocou fogo nas cruzes 
e no tronco de uma seringueira. Jornais re-
gistraram o fato e questionaram a pretensão 
artística de Mundo, chamando-o de “dândi 
fardado” (p. 177). O ato provocou a fúria de 
Jano e dos militares, expressa na frase do 
Cel. Zana: “Não se brinca com o pai nem com 
a instituição” (p.184). O pai queimou todos 
os materiais de arte de Mundo e iniciou uma 
verdadeira perseguição ao filho e a Ranulfo, 
ambos foragidos para escapar da prisão pelos 
militares, até que homens que estavam a seu 
serviço conseguiram espancar Ranulfo. Os 
militares deixaram a cargo de Jano o serviço 
de repressão a esse ato, o que era próprio da 
realidade da Amazônia naquele contexto, 
como afirmam Cardoso:

Capitalismo selvagem, dir-se-á, que 
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combina em sua estrutura formas 
de exploração e de imposição que 
simultaneamente supõem o Esta-
do Leviatã (protetor, para os ricos) 
e a coerção privada para conter a 
emergência de eventuais (e impro-
váveis) primitivos rebeldes e para 
conter reações mais ou menos orga-
nizadas que evidenciam aqui e ali o 
potencial da ação da massa dos ex-
plorados. (CARDOSO et al, 1978, p. 
10)

Como houve a participação de alguns 
moradores na intervenção artística de Mun-
do, a repressão era considerada necessária 
para evitar novas manifestações. Os atos de 
violência do estado, no entanto, aparecem 
esporadicamente na obra, apenas por meio 
de comentários dos narradores e alguns diá-
logos, o centro da discussão dessa temática se 
volta para relação familiar, tanto a de Jano, 
Alícia e Mundo, quanto a família de Lavo, 
cujos tios, Ranulfo e Ramira hostilizam-se 
durante toda a trama.

O romance de Hatoum também aponta 
o fim do regime militar, assunto também 
tangenciado por comentários e diálogos. 
Jano morre (provavelmente de infarto) após 
a última briga com o filho, marcando um 
novo rumo para a trama. “Parecia que toda 
uma época se deitara para sempre.” (p.199), 
diz Lavo ao lado do corpo do homem por 
quem só sentira medo. Após o fim do regime 
militar, Lavo tem notícias de Mundo no Rio 
de Janeiro, preso durante um protesto no 
túnel de Copacabana, “Um guerreiro esquá-
lido, desgarrado no Rio de Janeiro. O índio 
revoltado se dizia filho da Lua e estava ali, 
nu, na boca do túnel para festejar o ocaso do 
regime militar.” (p.263).  Após esse episódio, 
Mundo adoece e morre. Morre também sua 
mãe, após perder em jogatina e bebida toda 
a fortuna deixada pelo marido. Ranulfo, por 
sua vez, não comemora o fim do regime mi-
litar, prefere escarnecer do Cel. Zanda que, 
“depois de ter destruído parte de Manaus e 
de sua história com a mania insana de mo-
dernização e reforma urbana, se reformara 
e morava no Rio.” (p.301/302), palavras 
inflamadas jogadas ao vento nas mesas de 
bar, vindas de um homem cuja revolta era 
“pessoal e íntima, e em estado bruto” (p.302), 
mas que denotavam uma realidade comum, 
observada por Cardoso:

A Amazônia nunca estruturou in-

teresses próprios, capazes de com-
petir com os interesses de fora; foi 
sempre uma terra que, assim como 
seus trabalhadores, uma vez usa-
da, punha-se de lado (CARDOSO 
et al, 1978, p. 11)

Como o projeto ambicioso dos militares 
não se concretizou, as grandes empresas pas-
saram a dominar a economia na Amazônia. 
Na fronteira da contradição, as condições 
em que a periferia de Manaus é representada 
no romance demonstra a importância que 
a população local tinha para o governo das 
grandes obras: a insalubridade dos igarapés 
onde vivia um número muito grande de 
pessoas que migraram em busca de em-
prego do interior do estado para Manaus; 
a prostituição das crianças e adolescentes, 
que sofriam abuso também dos militares, 
que enchiam um barco com as meninas para 
um passeio no rio; as casas sem luz, água e 
saneamento do Novo Eldorado; os miserá-
veis que disputavam restos de comida com 
os urubus no lixão da periferia, entre vários 
outros exemplos comentados pelos narrado-
res. Sobre essa realidade, o prof. José Matias 
Pereira conclui que o modelo de ocupação e 
desenvolvimento da Amazônia trouxe danos 
irreparáveis:

Na verdade, constata-se que os 
projetos incentivados da Amazô-
nia Legal mostraram-se mais ap-
tos a propiciar a concentração fun-
diária e de renda, o desperdício e o 
desvio de recursos e os conflitos de 
terras do que produção, renda, im-
postos e empregos. Propiciaram, 
também, notadamente, impactos 
indesejáveis ao meio ambiente, 
especialmente pelo desmatamento 
descontrolado que fomentaram. A 
participação de grupos influentes 
que interagem com o regime na de-
fesa de seus interesses foi decisiva 
para deformar, provocar inércia e 
tornar irracionais essas políticas.  
(PEREIRA, 1997, p. 82-83)

Sob a égide da defesa das fronteiras, da 
preservação das riquezas e da modernização, 
o governo militar deixou para a população 
local a degradação traduzida pelos prejuízos 
econômicos, sociais e ambientais. Degrada-
ção reproduzida nas histórias das famílias de 
Lavo e Mundo, das quais sobraram apenas 
“a palavra escrita, a memória inventada da 
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tribo.” (HATOUM in: Revista digestivocultu-
ral.com). Sobre as ruínas, o que restou foi o 
tempo morto, coabitado por figuras míseras 
ou já mortas, em uma cidade espoliada por 
sonhos ambiciosos.
 
Notas
¹ Todas as citações referentes ao romance seguem a edição: 
HATOUM, Milton. Cinzas do Norte. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2005.
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O Ensino de História e a identidade do povo Tefeense no Médio 
Solimões: um relato de experiência

Ethel Silva de Oliveira 
Elisangela Silva de Oliveira
Universidade do Estado do Amazonas

Introdução
Com o intuito de abordar o ensino de 

História, resgatando as peculiaridades e 
especificidades regionais e considerando 
a pluralidade étnico-cultural na formação 
histórica é que resolvemos sistematizar neste 
trabalho as discussões que realizamos com 
uma turma do 5º período do curso de Peda-
gogia do Centro de Estudos Superiores de 
Tefé – CEST, da Universidade do Estado do 
Amazonas durante a disciplina História na 
Educação Infantil e Anos Inicias do Ensino 
Fundamental.

Desse modo, faremos um paralelo 
entre a identidade do povo tefeense e como 
esta identidade se reflete no currículo de 
História, a partir da História local, nos anos 
iniciais do ensino fundamental. Para isso, 
daremos enfoque na história de vida de 30 
graduandos do curso de Pedagogia, a fim de 
conhecermos fragmentos da história deste 
povo contada pelos nossos alunos, a partir 
de suas vivências.

O presente trabalho apresentará al-
gumas reflexões sobre o ensino de história, 
considerando o percurso e tendências desse 
ensino. Posteriormente daremos ênfase na 
História local enquanto estratégia de apren-
dizagem que contribua para um exercício 
de reflexão dos alunos na compreensão da 
sociedade em que está inserido. Para então, 
relatarmos a experiência que tivemos em 
relação as histórias de vida dos nossos alu-
nos do curso de Pedagogia que representam 
nuances da história do povo tefeense.

O ensino de História: algumas re-
flexões

Muitas reflexões povoam as mentes dos 
professores e futuros professores quanto ao 
ensino e a melhor maneira de o fazê-lo. As 
discussões oriundas especificamente sobre o 
ensino de História está diretamente relacio-
nada aos inúmeros debates com uma turma 
do curso de pedagogia do 5º período da uni-
versidade do Estado do Amazonas, que tem 

como campo de estudo e atuação a Educação 
Infantil e os Anos Inicias do Ensino Funda-
mental, lócus em que o ensino de História se 
faz presente.

Neste contexto, precisamos compreen-
der a organização do ensino sistematizado e 
institucionalizado, representado pela escola 
enquanto espaço aglutinador da produção 
e difusão do conhecimento. E neste sistema 
organizacional do conhecimento, é privile-
giado o que será ensinado. Sendo assim:

A História escolar integra o con-
junto de disciplinas que foram 
sendo constituídas como saberes 
fundamentais no processo da esco-
larização brasileira e passou por 
mudanças significativas quanto a 
métodos, conteúdos e finalidades 
até chegar à atual configuração 
nas propostas curriculares (BIT-
TENCOURT, 2011, p. 33).

No entanto, as escolhas do que será 
ensinado, não acontece de forma neutra, 
os saberes que são considerados como 
fundamentais no processo de escolarização 
reflete a própria organização da sociedade e 
o ensino de História também reflete a nossa 
própria história da educação.

Se formos fazer um retrospecto do ensi-
no de História nos depararemos com a ênfase 
na História Sagrada em paralelo a História 
profana, tendo como métodos utilizados as 
narrativas da vida e dos feitos dos grandes 
personagens da vida pública selecionados 
como exemplo moral para as futuras gera-
ções (BITTENCOURT, 2011; BRASIL, 1997).

No entanto, a cada mudança na estrutu-
ra da sociedade é apresentada novas neces-
sidades que precisam ser supridas em nome 
de interesses de toda a ordem. Neste sentido, 
com a intensificação do ensino instituciona-
lizado, no final da década de 80, do século 
XIX, percebe-se a necessidade de aumentar 
o número de alfabetizados. Neste contexto, 
o ensino de História na escola primária 
precisava integrar setores anteriormente 
marginalizados, mas isto não significaria que 
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estes seriam incluídos na participação dos 
programas e currículos escolares. 

Integrar a grande massa da população 
nos processos de alfabetização, alfabetização 
esta entendida meramente como a escrita do 
nome, não representava uma preocupação 
com a melhoria das pessoas, mas sim por 
motivos intencionais como, por exemplo, a 
possibilidade do voto, pois para isso, se fazia 
necessário saber assinar o nome.

Percebemos uma dualidade no ensino 
que insiste permanecer até os dias atuais, 
assim como a questão religiosa teve o seu 
apogeu e até hoje ainda temos o ensino 
religioso nos currículos escolares, vemos 
também a partir do século XX o patriotismo 
refletido nos livros escolares, no entanto, 
percebemos “uma história exclusiva da elite 
branca, com os olhos voltados para a Europa 
e para a evocação de uma mestiçagem que 
seguia passiva o rumo dos acontecimentos” 
(BITTENCOURT, 2011, p.65).

No entanto, a partir das reflexões sobre 
o ensino é questionado que conteúdos histó-
ricos deveriam ser ensinados, principalmen-
te porque o culto aos heróis e a criação de 
“tradições nacionais” se configuravam uma 
constante nas aulas e nas festas cívicas, com 
seu apogeu no fim dos anos 30 por conta do 
contexto da época. A própria criação do Mi-
nistério da Educação, também nesta época, 
contribui para uma organização do currículo, 
obedecendo normas mais rígidas e gerais.

Ao se fazer um percurso pelos métodos 
que acompanharam o ensino de História, 
vamos verificar em um primeiro momento 
os métodos mnemónicos com um enfoque 
centralizado em perguntas e respostas que 
deveriam ser treinadas para posterior ques-
tionamento por parte do professor. Esse 
enfoque mais tradicional do ensino, apesar 
de inúmeras críticas ainda se faz presente 
nos dias atuais, o que gerou uma concepção 
popular de que História é uma “matéria de-
corativa”.

No entanto, vale ressaltar a diferença 
entre uma memorização mecânica, que 
seria o “aprender de cor” e a memorização 
enquanto um processo consciente de fatos 
e situações que ocorrem em determinado 
tempo e espaço, que pode ser relacionada 
com outros acontecimentos. Um exemplo 
de um método mnemónico muito difundido 
foi o do historiador francês Ernest Lavisse 
(BITTENCOURT, 2011).

Em oposição a uma abordagem tradicio-
nal, temos os métodos ativos, principalmente 
influenciados pelos estudos de Montessori, 
Dewey e outros, em que as crianças deveriam 
estar envolvidas em atividades que consi-
derassem os seus interesses e participação 
ativa.

Nesse aspecto, ressaltamos que parale-
lamente ao método estão os conteúdos curri-
culares, pois nesta perspectiva de um ensino 
ativo, está em relevo os Estudos Sociais, 
voltados para atender aos problemas da so-
ciedade moderna e a ajudar a enfrentar seus 
riscos, por serem constituídos de diferentes 
matérias, muito defendido por Delgado de 
Carvalho (BITTENCOURT, 2011).

Com a consolidação dos Estudos Sociais 
a partir da Lei 5692/71 a organização dos 
conteúdos se fazia dos mais próximos aos 
mais distantes, reportando-se a uma geo-
grafia local, uma educação cívica, incluindo 
assuntos sobre municípios, Estados, proces-
so eleitoral, hinos, bandeira, acontecimentos 
nacionais, “descoberta do Brasil”, dentre 
outros.

No entanto, várias críticas também 
foram feitas em relação aos Estudos Sociais, 
por contemplar superficialmente tanto os 
assuntos de História quanto os de Geografia 
e quanto mais se aumentava o acesso à es-
cola, em movimento contrário, é presente a 
deterioração do ensino público. A formação 
do professor para ministrar os Estudos So-
ciais era feita por meio de uma Licenciatura 
Curta, de maneira a acelerar os processos 
formativos para atender as demandas de 
profissionais, aumentando o fosso entre a 
pesquisa acadêmica e o saber escolar (BRA-
SIL, 1997).

Com a insatisfação gerada pelos entra-
ves ocorridos com a inserção dos Estudos 
Sociais a associação dos historiadores e geó-
grafos junto com professores reivindicavam 
a volta do ensino de História e Geografia aos 
currículos escolares e a extinção dos cursos 
de Licenciatura em Estudos Sociais.

É neste contexto de reformulações que 
se retorna o ensino de História e Geografia 
aos currículos escolares, principalmente 
em detrimento de novas necessidades que 
invadem as escolas como as questões da mo-
dernidade, das tecnologias da comunicação e 
informação, que modificam o currículo real, 
exigindo também uma mudança do currículo 
formal.
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O ensino de História passa por uma 
série de reflexões, principalmente quanto 
ao ensino tradicional e memorístico que não 
atende mais as especificidades do mundo 
moderno, da urgência e do presenteísmo do 
mundo capitalista.

Portanto, percebemos a necessidade de 
novas reflexões quanto a história que é ensi-
nada, qual é a perspectiva que é considerada 
por quem conta a história? Qual a interpreta-
ção que é dada a fatos históricos do passado 
diante do olhar do presente? 

Em meio a tantos questionamentos 
é que fazemos uma discussão acerca da 
história local como ponto de partida para o 
refinamento de um olhar para “dentro”, de 
uma incursão a nossa história para olharmos 
então o contexto maior em que estamos 
inseridos, a fim de ultrapassar uma visão de 
história eurocêntrica e colombiana, como 
se este fosse o nosso marco zero de história. 
Como afirma Chassot “[...] nós ajudamos a 
escrever a História a cada dia e por isso te-
mos responsabilidade com o nosso passado. 
Cada um e cada uma de nós é continuamente 
convidado a reescrever uma nova História, 
buscando um novo marco zero” (CHASSOT, 
2011, p. 71).

A História local na construção da 
identidade do aluno

Quando discutimos a questão da His-
tória local é necessário fazermos algumas 
considerações quanto a este conceito. Pri-
meiramente ressaltamos um novo enfoque 
da história local associado à história social, 
com a intenção de recuperar a história das 
sociedades como um todo. Perspectiva esta 
que contempla as questões de todo um con-
texto que influencia e é influenciado pelos 
fatos em pequenas localidades como em 
maiores dimensões (SCHMIDT e CAINELLI, 
2009).

É considerando a relação existente entre 
os diferentes fatos históricos que trazemos 
para reflexão a importância de se considerar 
a história local como ponto de partida para 
ressignificar o ensino de História no cotidia-
no da sala de aula. Tal reflexão nos permite 
problematizar o ensino da história escolar de 
maneira a discutirmos as tensões que envol-
vem o cotidiano dos educandos para, a partir 
delas, ampliarmos o olhar para os demais 
assuntos do currículo de História, mostran-

do que a história é um processo dinâmico, 
em permanente construção, e que também 
fazemos parte dela.

Com a renovação teórico-metodo-
lógica da Ciência da História, ocor-
rida no Brasil a partir dos anos 
70/80, e a criação dos cursos de 
mestrado e doutorado em História 
no país, abriram-se perspectivas 
para uma produção historiográ-
fica que desse conta das especifi-
cidades locais. Assim, a História 
local passa a ser paulatinamente 
objeto de investigações científicas” 
(FERNANDES, 1995, p. 45).

Desse modo, percebemos que o olhar 
voltado para a História local começa a ter 
maior visibilidade, fazendo-se necessário re-
fletirmos acerca da inserção da história que 
é construída nos micro-espaços e aproximar 
os alunos de uma história que até então não 
se sentiam partícipes.

A história local como estratégia de 
aprendizagem oferece várias possibilidades 
ao trabalho pedagógico, tais como: produ-
zir a inserção do aluno na comunidade na 
qual faz parte, contribuindo na formação 
de sua própria identidade; gerar atitudes 
investigativas baseadas nas situações do seu 
cotidiano, o que favorece uma reflexão da 
realidade social; analisar os diferentes aspec-
tos da sociedade como o econômico, político, 
social e cultural; perceber as continuidades 
e diferenças entre as mudanças, conflitos e 
permanências; construção de uma história 
mais plural, que considera a multiplicidade 
de vozes dos diferentes sujeitos da História 
(SCHMIDT e CAINELLI, 2009).

Como podemos perceber, de acordo 
com as autoras acima, existem muitas possi-
bilidades de trabalho considerando a história 
local no desenvolvimento e construção das 
identidades, no aprimoramento em uma 
leitura de mundo, na análise e tentativa de 
compreensão das tensões sociais e iniciativas 
investigativas que possam aguçar as relações 
entre passado, futuro e presente, o que per-
mite uma mobilidade no tempo e espaço em 
que os fatos históricos acontecem.

No entanto, o trabalho com a história 
local precisa ser bem compreendido a fim 
de ser bem desenvolvido, pois de acordo 
com as pesquisas que realizamos, junto 
com os alunos do curso de Pedagogia do 5º 
período durante a disciplina de História na 
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Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, percebemos que na maioria 
das vezes a história local que é enfocada nas 
escolas se limita a história da cidade, o hino 
do município, o escudo, a bandeira da cida-
de, sem uma articulação entre os conteúdos 
e uma ressignificação destes com a vida dos 
alunos que fazem parte do contexto que está 
sendo estudado.

Além dessas observações, foi possível 
constatar que a história local é trabalhada 
nas semanas que antecedem o aniversário 
da cidade, mas que posterior a esta data, os 
aspectos das próprias situações do contexto 
local não são tão enfatizadas.

Outros professores também utilizam a 
história de vida dos alunos principalmente 
no início do ano letivo, o que permite um 
reconhecimento dos sujeitos com que irão 
trabalhar, para facilitar o trabalho pedagó-
gico durante o ano. Esta atividade é muito 
importante desde que seja realizada com 
intencionalidade e até mesmo para articular 
e aproximar o entendimento acerca da His-
tória e seus processos de construção a partir 
da história de vida de cada criança.

Durante as discussões com os alunos da 
graduação também foi enfatizado a questão 
da construção da identidade da criança na 
educação infantil, que se origina no circulo 
de pessoas com que ela interage desde o 
início da sua vida. O Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil, vol. 2, 
define que:

A identidade é um conceito do qual 
faz parte a ideia de distinção, de 
uma marca de diferença entre as 
pessoas, a começar pelo nome, 
seguida de todas as característi-
cas físicas, de modos de agir e de 
pensar e da história pessoal. Sua 
construção é gradativa e se dá por 
meio de interações sociais estabe-
lecidas pela criança, nas quais ela, 
alternadamente, imita e se funde 
com o outro para diferenciar-se 
dele em seguida, muitas vezes uti-
lizando-se da oposição. (BRASIL, 
1998, p. 13)

 
A construção da identidade da criança 

é um processo que gradativamente vai se 
consolidando e deve ser considerado no 
dia-a-dia da sala de aula, o trabalho com o 
nome, o reconhecimento do próprio corpo, a 
percepção do seu crescimento físico e tantos 

outros aspectos podem ser enfatizados com 
os pequenos no cotidiano escolar.

Quando criamos situações propiciado-
ras da reflexão intra/intersubjetiva estamos 
contribuindo para o desenvolvimento da 
análise do sujeito enquanto ser individual, 
que tem suas peculiaridades e também de 
um ser social que exerce influencia e também 
é influenciado pelo meio e por toda uma his-
tória que o antecede e que também pode ser 
construída de forma diferente.

Portanto, com a intenção de contri-
buirmos na construção de uma consciência 
histórica fizemos do nosso lócus de trabalho 
um espaço de reflexão e análise da História 
na Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental que descreveremos a 
seguir, a título de visualização, as ações que 
deram origem a uma reflexão coletiva sobre 
o ensino de História, com as peculiaridades 
da cidade de Tefé, no Estado do Amazonas.

Um relato de experiência
A cidade de Tefé, localizada no interior 

do estado do Amazonas faz parte do cenário 
de nossas reflexões juntamente com uma 
turma do curso de Pedagogia do 5º período 
da Universidade do Estado do Amazonas, 
no Centro de Estudos Superiores de Tefé – 
CEST.

A disciplina de História na Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Funda-
mental foi o foco aglutinador das discussões 
e o que problematizou a presente pesquisa, 
portanto, relataremos o percurso que rea-
lizamos enquanto professora que reflete 
na ação e sobre a ação, pois a tendência do 
professor pesquisador é uma concepção que 
faz parte do projeto pedagógico do curso de 
Pedagogia e é uma identidade que procura-
mos legitimar.

Muitas atividades foram realizadas du-
rante a disciplina, no entanto, priorizaremos 
algumas delas dando ênfase na história de 
vida da turma que foi a primeira que pro-
pusemos com o objetivo de conhecermos os 
nossos alunos e, a partir da história deles, 
fazermos uma articulação com o ensino de 
História e sua função social.

O trabalho com história de vida pos-
sibilita retratar experiências vividas, mas 
também as definições dadas por pessoas, 
grupos ou organizações. Pode ser eescrita 
ou verbalizada, compreende os seguintes 
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tópicos: a historia de vida completa, que re-
trata todo o conjunto da experiência vivida, 
e; a história da vida tópica, que focaliza uma 
etapa num determinado setor da experiência 
em questão (MINAYO, 1994).

Os graduandos escreveram suas histó-
rias e socializaram com o grupo, no entanto, 
este momento foi além das nossas expecta-
tivas, principalmente porque a cada relato 
contado nos envolvíamos com a história de 
cada um e muitos alunos riam e choravam 
uns com os outros, sendo que diversas vezes 
se identificavam com as experiências dos 
colegas.

Com o objetivo de conhecermos as iden-
tidades dos alunos que refletem a cultura, 
o contexto social e as tensões econômicas, 
sociais e políticas do povo tefeense, relatare-
mos fragmentos das histórias que constroem 
essas identidades.

Primeiramente é importante ressaltar 
que dos 30 alunos do curso, 20 nasceram em 
Tefé e 10 em outros municípios vizinhos, mas 
por diversas circunstâncias se deslocaram 
para Tefé e esta cidade já faz parte de sua 
vida. Outro dado relevante que nos ajudará a 
compreender as histórias de vida está ligado 
ao contexto em que aconteceram como o 
tempo e o espaço, pois perceberemos muita 
diferença entre os que nasceram na década 
de 60 e 70 dos que nasceram na década de 80 
e 90, bem como os que passaram a infância 
na Zona Rural e os que passaram na Zona 
Urbana. 

Não existe história sem contexto, sem 
tempo e nem espaço, por isso utilizaremos 
estas categorias para analisar as especifici-
dades das histórias de vida em linhas gerais. 
Uma singularidade entre os alunos que 
nasceram nas décadas de 60 e 70, bem como 
os que passaram sua infância na zona rural 
começaram a estudar a partir dos 9 a 11 anos 
de idade, primeiro porque não tinha escolas 
nas comunidades onde moravam e só con-
seguiram estudar depois que se deslocaram 
para a zona urbana, geralmente para morar 
em casas de parentes. Quando não tinham 
parentes que moravam na cidade uns traba-
lhavam em casa de família e outros os pais 
conseguiam com muito esforço construir 
uma pequena casa, para uma família nume-
rosa morar, a fim de garantir a possibilidade 
de estudo para os filhos.

No entanto, a questão do emprego na 
zona urbana era muito difícil, o que ocasiona 

a volta dos pais para a roça, a fim de garantir 
o sustendo da família, e os filhos ficavam na 
cidade aos cuidados de um irmão mais velho. 
Assim que podiam estudar no turno noturno, 
começavam a trabalhar como babá, empre-
gada doméstica, vendendo “geladinho”, 
dentre outras atividades.

Os pais geralmente eram analfabetos, 
outros sabiam assinar o nome e outros 
dominavam rudimentos de leitura e escrita. 
Os que tinham algum desses conhecimentos 
passava para os filhos.

A principal atividade econômica dessas 
famílias era a agricultura, em que o pai e a 
mãe saíam para a roça e as crianças meno-
res ficavam com os irmãos maiores, outros 
também acompanham os pais no trabalho. 
A família geralmente era composta de 7 a 12 
pessoas, exigindo um esforço intenso para a 
sobrevivência.

Com relação à estrutura familiar, esta 
era condição fundamental na educação das 
crianças, pois tanto nas famílias da zona rural 
quando na zona urbana, foi possível perceber 
nos relatos que quando ocorria a separação 
dos pais a família se dispersava, sendo que 
na maioria das vezes algumas crianças fica-
vam com a avó, outros com o pai e outros 
com a mãe e isso abalava significativamente 
as vidas. 

As separações familiares também ocor-
riam pelo falecimento dos pais, o que gerava 
uma perda muita grande tanto nas estruturas 
emocionais quanto na garantia do sustento. 
Na maioria das famílias que acontecia algum 
tipo de separação, as crianças não conse-
guiam concluir o ano letivo, outros passavam 
mais de um ano sem estudar ficando tristes e 
desmotivadas.

Em alguns casos quando ficavam com as 
avós, que em sua maioria eram analfabetas, 
demoravam para ir a escola, não eram orien-
tadas no período de sua adolescência, das 
transformações próprias desta fase, pois o 
diálogo não se fazia presente, principalmente 
pela falta de conhecimento.

Os que nasceram na zona urbana, em 
sua grande maioria, começava a estudar com 
5 e 6 anos de idade, geralmente não trabalha-
vam na infância e adolescência. Todos os 30 
graduandos fizeram o ensino fundamental e 
médio em escolas públicas. Uns tiveram mais 
dificuldades do que outros, seja por conta de 
disciplinas específicas como matemática, por 
exemplo, ou porque engravidaram na época 
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do ensino médio, o que exigia muito mais 
pois já tinham família, trabalhavam e preci-
savam conciliar os estudos e a necessidade 
de sustentar a família. 

A implantação do Centro de Estudos 
Superiores de Tefé da Universidade do 
Estado do Amazonas em 2001 representou 
uma oportunidade de realizar o sonho do 
ensino superior, para outros era quase algo 
impossível, pois suas histórias de lutas pela 
sobrevivência e os anos que já tinham passa-
do longe da escola os faziam pensar que não 
iriam conseguir, mas superaram seus medos 
e se desafiaram a fazer o vestibular.

Atualmente todos os alunos do curso 
de Pedagogia veem no curso uma possibili-
dade de melhorar seus conhecimentos, de 
encontrar novas perspectivas no mercado 
de trabalho, aumentar seu senso crítico e 
contribuir para uma sociedade melhor sendo 
bons profissionais.

Posterior a socialização das histórias de 
vida fizemos com os alunos uma análise de 
tudo o que foi relatado pelos colegas, fazendo 
um paralelo com a o objetivo da disciplina e 
muitos alunos acharam bem interessante 
a atividade, primeiro porque já estavam no 
5 período e não conheciam de fato os seus 
colegas e essa atividade fez com que eles 
ampliassem o seu olhar.

Em um relato de um aluno foi mencio-
nado que o momento da história de vida foi 
muito impactante e continuou dizendo: “[...] 
ouvindo a história do colega a gente parecia 
irmão”. Percebemos neste relato que eles se 
reconheciam na história de alguns colegas, 
que os desafios pelos quais passaram outras 
pessoas também compartilharam essas ex-
periências.

A história local requer um tipo de 
conhecimento diferente daquele 
produzido no alto nível de desen-
volvimento nacional e dá ao pes-
quisador uma ideia muito mais 
imediata do passado. Ele a encon-
tra dobrando a esquina e descendo 
a rua. Ele pode ouvir os seus ecos 
no mercado, ler o seu grafite nas 
paredes, seguir suas pegadas nos 
campos (SAMUEL, 1990, p. 220).

Discutimos que a história é um processo 
vivo e dinâmico, e que cada vez que resga-
tamos a memória ou estudamos fatos que já 
se passaram devemos considerar o contexto 
que eles aconteceram, por quem a história é 

contada e ser capaz de fazer uma leitura da 
organização social, dos aspectos econômicos, 
políticos e culturais que condicionam os fatos 
históricos.

A história de vida dos alunos nos per-
mite variadas possibilidades de análise para 
o estudo da história local, diferente de uma 
prática que tem sido utilizada nas escolas 
que é o simples conhecimento da história da 
cidade como se os alunos não fizessem parte 
dessa história.

A história de vida enquanto estratégia 
pedagógica seria um ponto de partida para 
discussões mais amplas, a fim de comtemplar 
a complexidade da vida e do contexto em que 
os sujeitos estão inseridos, contribuindo para 
um ensino de História mais significativo.

Conclusão
Com base nas discussões que foram 

realizadas durante a disciplina em foco, 
podemos considerar que o ensino de Histó-
ria precisa estar próximo da realidade dos 
alunos. Pois é no lócus em que nasceram, 
viveram, criaram seus filhos, que eles atuam 
diretamente na sociedade, e é a partir de 
uma reflexão que se constrói na vivencia que 
ele vai poder ampliar a sua leitura de mundo. 
É neste sentido que percebemos o quanto a 
participação e analise da historia local pode 
contribuir na construção da identidade dos 
sujeitos.

No entanto, a partir de atividades que 
realizamos em sala de aula, com a análise dos 
livros didáticos, percebemos que na maioria 
das vezes o que é passado, mesmo em um 
enfoque sobre os municípios são conceitos 
básico do que é o município, dos bairros, da 
moradia, mas que a contextualização para a 
realidade local fica a critério do professor. Se 
este tiver uma formação e visão voltada para 
a importância da história local e considerar 
as experiências de vida trazidas pelos alunos 
ele conseguirá trazer a vida para a história e 
a história para a vida, dando significado ao 
ensino escolar.

Outro fator que também foi identificado 
é que os próprios professores em muitos casos 
não conhecem a sua história, nem tão pouco 
tem materiais que lhe possam subsidiar seu 
estudo e prática pedagógica. Os materiais 
sobre a história de Tefé são raríssimos, o que 
nos leva a pensar na necessidade de práticas 
que levem os alunos a ter um contato direto 
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com os monumentos históricos da cidade, 
como podemos citar o Seminário, a barreira 
da missão, e tantos outros locais e fontes 
documentais que possam permitir o estudo 
da história local.

A própria história de vida dos gra-
duandos, que participaram conosco dessas 
reflexões, aponta pistas das identidades do 
povo tefeense, das lutas, das tensões sociais, 
culturais, políticas e econômicas que influen-
ciam diretamente na vida de cada indivíduo. 
Essas reflexões certamente contribuirão na 
formação histórica de cada um e na sua cons-
ciência crítica frente aos problemas sociais 
que enfrentam.

Portanto, percebemos que a vida coti-
diana dos alunos precisa ser considerada no 
espaço da sala de aula, a fim de contribuir no 
estudo de suas raízes, na construção de sua 
identidade, transformando o currículo real 
em currículo formal, trazendo as problemá-
ticas que os alunos vivenciam, a diversidade 
cultural em que estão inseridos, a biodiver-
sidade amazônica que faz parte da sua vida 
para as discussões em sala de aula com o 
intuito de tornar o ensino mais significativo 
e crítico.
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As interdições sociais nas narrativas orais míticas da Amazônia 
Bragantina

Fernando Alves da Silva Júnior
Universidade Federal do Pará

Introdução
As narrativas orais carregam um forte 

simbolismo em seus casos e suas mensagens 
geralmente demostram algum valor de ordem 
social que podem ser observado na região da 
qual provém, uma característica marcante 
das narrativas orais míticas. Considerando 
os aspectos sociais presentes nas narrativas 
míticas no contexto amazônico, e analisando 
uma narrativas oral mítica pretendo expor 
que nos mitos amazônicos estão manifestos 
elementos que se comunicam com algumas 
práticas sociais do grupo, ou seja, que as 
narrativas míticas organizam certos aspectos 
da conduta social do grupo. Sobre esta ideia 
Mircea Eliade esclarece:

Assim, não é difícil reconhecer na-
quilo que se chama, nos tempos 
modernos, instrução, educação, 
cultura didática, a função desem-
penhada pelo mito nas sociedades 
arcaicas. Isso é verdadeiro, não 
só porque os mitos representam, 
ao mesmo tempo, o somatório das 
tradições ancestrais e as normas 
que importa não transgredir como 
a transmissão [...] dos mitos equi-
vale <<instrução>> mais ou me-
nos oficial duma sociedade moder-
na; (ELIADE, 1989, p. 21)

Entendem-se também as normas re-
guladas pelos mitos não agem de maneira 
rigorosa sobre os sujeitos, mas que também 
são eles um somatório das regulações dos 
mitos sobre suas vidas, isso se for diferencia-
do o pensamento que se justifica, que aceita 
essas narrativas míticas, do pensamento 
que constitui o homem moderno, aquele 
formado pelos fatos históricos que o antece-
deram. A importância das narrativas míticas 
está nessa função, diga-se, didática para as 
comunidades que conservam essa tradição 
oral, uma vez que podem ser encontrados 
fortes elementos que marcam os lugares dos 
sujeitos dentro da comunidade e, igualmen-
te, balizam os aspectos organizacionais do 
grupo.

Partindo da perspectiva de que nas 

histórias de vidas encontramos narrativas 
míticas que contém estruturas (modelos) 
que direcionam o grupo para alguns com-
portamentos sociais que fortalece o espírito 
gregário na comunidade. Em vista disso, o 
objetivo que delimita esta pesquisa é eviden-
ciar a existência (ou não) das funções sociais 
(interdições) na narrativa oral mítica A mu-
lher que vira onça. E mais especificamente 
a) definir os comportamentos denotados na 
narrativa analisada; b) comparar os elemen-
tos simbólicos dessas narrativas míticas com 
os presentes em outras culturas; e por fim 
c) apresentar uma breve interpretação de 
acordo com o modelo estrutural proppiano.

Informações etnográficas sobre a 
narradora

A narradora tem 53 anos, é residente 
do povoado de São Domingos, aproximada-
mente 18 km de Bragança/Pa, a comunidade 
conta com pouco mais de 30 residências, 
uma escola de ensino fundamental menor 
(educação infantil até o 5ºano/9) e uma 
igreja católica. Ela, quando jovem, morou na 
comunidade do Aturiaí (Bragança/Pa), mas 
viveu quase todo o casamento em um sítio 
com o marido na região do Montenegro – Km 
21 (Bragança/Pa), residiu por dois anos no 
bairro da Vila Sinhá em Bragança, e há pouco 
mais de dois anos vive na comunidade de São 
Domingos. As histórias que ela narra dizem 
respeito aos contatos com essas comunida-
des, algumas das narrativas foram contadas 
pelos avós, outras pelos pais, e algumas delas 
simplesmente ela ouviu narrar.

Assim, a entrevista foi realizada na 
residência da própria narradora, ou seja, na 
zona rural do município de Bragança. Ela 
é aposentada e vive sozinha (contudo, uma 
neta de aproximadamente seis anos lhe faz 
companhia eventualmente), o seu filho mais 
novo e a esposa moram em uma casa em 
frente à dela. Ele cultiva mandioca, assim 
como o pai, e ainda trabalha em um curral de 
peixe e como ajudante de um barco de pes-
ca. Quando ele está no mar, a esposa passa 
os dias junto da sogra, quando ele volta da 
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pesca traz consigo dinheiro e peixe, parte do 
peixe é consumido pela família e outra parte 
é vendida na comunidade.

A residência de dona Josefa é de alve-
naria e possui dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro e pátio, o terreno mede aproxima-
damente 15mx150m, o fundo da propriedade 
é atravessado por um igarapé que é utilizado 
para banho e lavagem de roupas e louças. De 
acordo com a narradora o igarapé só pode 
ser utilizado antes das 18h. Aqueles que se 
aventuram a utilizá-lo depois deste horário 
se responsabilizam pelo mau encontro com 
o bode que assombra aqueles que ferem o 
interdito. Convém mencionar que a comuni-
dade de São Domingos tem fornecimento de 
energia elétrica.

Metodologia
Para registro das narrativas, utilizei um 

gravador digital assim como um diário de 
campo. O questionário foi utilizado apenas 
quando surgiram questionamentos teóricos 
acerca de alguns aspectos de ordem social1 
que envolvia as narrativas. Neste caso, ela-
borei algumas perguntas que orientaram o 
esclarecimento das dúvidas no decorrer das 
entrevistas. Cito, ainda, que foram realizadas 
quatro visitas à sua casa. Depois de realizado 
todas as entrevistas, organizei um arquivo 
oral com local e data de identificação para 
consultas.

Para análise neste trabalho o recorte 
das entrevistas teve por objeto a narrativa 
mítica: a mulher que virava onça e, do 
mesmo modo, algumas informações sobre a 
vida da narradora foram consideradas neste 
artigo. A transcrição do texto oral se deu de 
forma direta, ou seja, digitada diretamente 
no editor de texto e depois analisada.

Pensando, ainda, na pesquisa de campo 
como um contato necessário com a narrado-
ra, saliento a importância do olhar, do ouvir 
e do escrever que o antropólogo Roberto 
Cardoso de Oliveira (2006) destaca como 
etapas do processo cognitivo que envolvem a 
pesquisa de campo:

Tal interação na realização de 
uma etnografia, envolve, em re-
gra, aquilo que os antropólogos 
chamam de “observação partici-
pante”, o que significa dizer que o 
pesquisador assume um papel per-
feitamente digerível pela socieda-
de observada, a ponto de viabilizar 

uma aceitação senão ótima pelos 
membros daquela sociedade, pelo 
menos afável, de modo que não im-
peça a necessária interação. (OLI-
VEIRA, 2006, p. 24)

E ainda, a importância de se estar em 
contato direto com o objeto de estudo, es-
paço que o pesquisador tem para se deixar 
atrair pelo contexto do narrador, sobre isto 
Carlos Brandão (2007) chama de imersão no 
ambiente de pesquisa, ou seja, é necessário 
um convívio no qual o pesquisador possa 
manter uma relação horizontal (no sentido 
de desenvolver uma pesquisa participante), 
permitindo que o diálogo das entrevistas se 
realize nos dois sentidos, tal relação de cum-
plicidade entre os pares.

Como as narrativas míticas não surgem 
diretamente no discurso dos narradores, 
para este trabalho realizei algumas leituras 
do campo da História Oral para desta utilizar 
métodos de abordagem que colaborem com 
as propostas de Roberto Cardoso de Oliveira 
e Carlos Brandão. Uma vez que trabalhar 
com História Oral, também, é uma forma de 
o pesquisador produzir suas próprias fontes, 
pois a história de vida do narrador não se 
dissocia das narrativas míticas, que, apesar 
de iniciarem-se no oral, estes textos acabam 
sendo analisados a partir da tradução para 
o escrito, criando um texto feito por dois: 
o narrador que conta e o pesquisador que 
escreve.

é um discurso dialógico, criado 
não somente pelo que os entrevis-
tado dizem, mas também pelo que 
fazemos como historiadores. [...] 
Num plano mais convincente, re-
mete ao que a fonte e o historiador 
fazem juntos no momento de seu 
encontro na entrevista. (PORTEL-
LI, 2001, p. 10)

Neste caso, pensar a história de vida dos 
narrados consiste pensar a Memória como 
uma faculdade construída cotidianamente. 
Assim, a memória como “acúmulo de ele-
mentos da vida cotidiana” (LE GOFF, 2010, 
p. 427) se reflete no convívio diário a começar 
da formação de relações de parentesco com 
os pares, de acúmulo de conhecimento, valo-
res, ou seja, de normas que estão imbricadas 
na organização social da comunidade. Não 
apenas diferenciar a cultura oral da escrita, 
mas aceitar que essas duas formas de se rela-
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cionar com o mundo buscam elementos que 
fundamentam a existência de cada grupo.

Assim, Le Goff (2010, p. 428) diferencia 
dois tipos de história: objetiva e ideológica. 
A primeira está pautada em critérios univer-
sais e objetivos que seguem uma sucessão no 
tempo, a segunda ordena os fatos com base 
nas tradições estabelecidas no grupo. Esta 
última que interessa a esta pesquisa, pois é 
justamente a que tenta confundir a história e 
o mito, quer dizer, a memória étnica.

Este tipo de memória não se interessa 
por elaboração de mnemotécnicas, esta 
cabe à cultura escrita, àquela interessa a 
“dimensão narrativa e a outras estruturas da 
história cronológica dos acontecimentos”. 
(LE GOFF, 2010, p. 430). A memória étnica 
atribui mais liberdade criativa à produção de 
saberes (narrativas) por vias orais. Para Por-
telli (2001, p. 11) a narrativa tende a ser uma 
história “não contada” por que é um texto em 
elaboração, por isso se aproxima do conceito 
de memória coletiva proposto por Le Goff, 
uma vez que não é preocupação do narrador 
desenvolver mnemotécnicas, um discurso 
palavra por palavra, mas pelo contrário, dá 
leveza ao texto narrado, tecendo sempre um 
novo texto.

A interdição e os elementos simbó-
licos da narrativa

A narrativa sobre o caso da mulher que 
vira onça fala de uma senhora que se trans-
mudava em felino para devorar os indivíduos 
da sua comunidade quando estes se atreviam 
a ultrapassar os limites da comunidade, que 
se iniciava por uma mata, sempre após as seis 
horas da tarde. Acontece que certo dia um de 
seus filhos teve que se ausentar do ambiente 
familiar por volta daquele horário interdito 
para comprar algo. Contudo a mesma mãe o 
adverte do perigo, mas o rapaz sai sem ouvir 
seus conselhos da mãe e já imaginado o pos-
sível encontro com a onça, leva consigo uma 
espingarda escondido dos olhos da genitora. 
Quando o rapaz passa pelo espaço proibido, 
a onça surge e ele lhe acerta um tiro, o felino 
foge, o garoto o segue e ao descobri-la na 
própria casa percebe que se tratava da mãe 
justamente pelo pé esquerdo que desvira de 
gente.

O protagonista nesta narrativa surge 
como aquele que inicia o debate, precisa-
mente por estar insatisfeito com a situação 

que se põe e, como a narrativa é uma ação, 
é ele quem a deslancha no tempo. Assim, o 
que faz a narrativa mítica ganhar vida é jus-
tamente esse movimento proporcionado por 
ele. Então, é sobre os olhos da narradora que 
se pode tentar compreender a visão de mun-
do que o protagonista pratica. O mito, por 
assim dizer, é aquilo que deve ser repetido, 
por isso ritual.

ao passo que um homem moderno, 
embora considerando-se o resulta-
do do curso da história Universal, 
não se sente obrigado a conhe-
cê-la em sua totalidade, o homem 
das sociedades arcaicas é obriga-
do não somente a rememorar a 
história mítica de sua tribo, mas 
também a reatualizá-la periodica-
mente em grande parte. (ELIADE, 
2010, p. 17)

O mito, então, é o que está sendo atua-
lizado. Tempo espiralado, pois implica uma 
ação que se repete religiosamente, mas que 
não passa pelos mesmos pontos, já que con-
sideramos que as coisas (ambiente, pessoas) 
não permanecem as mesmas, elas sempre se 
reatualizam passando por estes pontos, mas 
de maneira distinta.

Na narrativa da mãe-onça, destaca-se 
uma interdição que diz respeito ao não se 
ausentar da casa ao anoitecer, e mesmo 
não se ausentar do grupo, visto ainda que 
casa pode conotar família, ou mesmo grupo 
comunitário, nesse sentido o que mais tem 
importância é a coesão do grupo, não o in-
dividual. Assim, essa narrativa direciona a 
comunidade no sentido de preservar o nexo 
do grupo, uma vez que a regra por trás do 
mito regula um modo de comportar-se em 
comunidade. Observo ainda que, quando um 
membro do grupo se isola, ele fica a mercê 
dos perigos que estão presente fora do con-
vívio social, à guisa disto, Eduardo Viveiros 
de Castro (2009)2 sinaliza que o sujeito que 
se aventura sozinho na mata fica a mercê dos 
espíritos que lá habitam, no sentido de que 
este sujeito também está desprotegido, pois 
se encontra longe do grupo familiar que lhe 
fortalece, portanto, sujeito a morte. Então, 
com o objetivo de manter este grupo unido, 
tal narrativa trabalha o imaginário desse 
grupo para justificar que o indivíduo isolado, 
nesse caso, é sinônimo de sujeito fragilizado. 
Então, partindo desta perspectiva, “[...] a 
proibição é uma ‘regra social que proscreve 
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de modo mais ou menos rigoroso uma práti-
ca, um comportamento’” (FIZE, 2009, p. 54) 
que deve ser seguido pelos demais membros 
da comunidade.

Claro que esta narrativa não age de for-
ma rigorosa em relação ao grupo, mas obser-
vo certas regras de comportamento sobre ele. 
Então, as proibições emanadas destes mitos 
exercem de alguma forma uma função social 
dentro da comunidade e para entendê-las 
são necessárias leituras interdisciplinares, 
visto que se trata de práticas construídas por 
sujeitos. Sujeitos que elaboram seu modo de 
agir em torno dos valores e necessidades de 
cada cultura (FIZE, 2009, p. 56).

Como proposta interdisciplinar, apre-
sento uma leitura simbólica dos elementos 
que se fazem presentes nessas narrativas 
para descobrir as culturas que antecedem a 
narrativa analisada e a relação de semelhan-
ça entre elas, uma vez que de acordo com 
Chevalier & Gheerbrant (2009, p. XXIX) os 
símbolos estão diretamente relacionados 
ao meio social do grupo e à época do mito. 
Do mesmo modo, reatualizar essa época é 
pensar esses mitos e a própria história da 
comunidade, pois “época morta = época sem 
símbolos; sociedade desprovida de símbolos 
= sociedade morta”.

Pesquisando a palavra onça no Dicioná-
rio do Folclore Brasileiro de Câmara Cascu-
do, encontro o verbete Onça Cabocla, o texto 
diz: “Monstro encantado, que se transforma 
em velha tapuia. Alimenta-se de pessoas, 
tendo preferência pelo fígado e o sangue das 
vítimas. Folclore norte-mineiro do vale do 
São Francisco.” (CASCUDO, 2001, p. 446). 
Por sua vez o dicionário da Língua Portugue-
sa, Mini Aurélio, no verbete onça diz: “on-ça2 
sf. Bras. Zool. V. jaguar”. (2001, p. 498) 
(grifo meu). Chega-se ao termo jaguar sobre 
o qual o Dicionário de Símbolos revela:

Para os tupinambás, o jaguar é 
uma divindade uraniana, celeste, 
semelhante a um cão e azul como 
o lápis-lazúli. Sua morada fica no 
alto dos céus. Ele tem duas cabe-
ças, para devorar o Sol e a Lua 
(explicação dos eclipses). No fim 
do mundo ele descerá à terra e se 
lançará sobre os homens para fa-
zer deles sua presa. (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 2009, p. 510-511)

A onça surge no final da tarde, logo, 
relaciona-se com a noite, animal noturno, 

tal qual a narrativa da dona Josefa. Também 
se alimenta de carne humana, pois esta se 
relaciona com o que propõe Castro (2009) 
quando conceitua perspectivismo, pois a 
onça, por seu turno só devora humanos 
quando ela encarna um espírito mal, pois os 
animais não oferecem perigo aos homens, ou 
seja, toda maldade é humana, por isso quan-
do ela nos ataca é porque não nos vê como 
humanos, mas sim como bichos, sobretudo, 
caititus, animais que participa da sua ca-
deia alimentar. Na mulher que vira onça, a 
maldade surge, não gratuitamente, mas em 
virtude de uma regra rompida, ferir as leis 
que governam a sociedade requer punição, 
nesse caso o iminente encontro com a onça 
contada às crianças como medida paliativa 
desempenha esse poder coercitivo da função 
reguladora do mito.

Como elemento uraniano3, volta-se 
ao que a narradora refere ao momento do 
aparecimento da onça: “das seis horas em 
diante ninguém passava mais ninguém.” 
(Josefa Sousa, 17/08/2011). A mesma co-
notação de aparição do felino ao anoitecer e 
ainda como ser mítico devorador de pessoas 
pode-se observar em Câmara Cascudo (2001, 
p. 446), e mesmo entre os tupinambás (CHE-
VALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 510-511). 
Como ser humano que se metamorfoseia 
em onça (jaguar), na cultura Maia isso não 
é diferente, tendo em vista que as feiticeiras 
se transformavam em jaguar, que por sua 
vez tem relação com as fases da lua4. Este 
ato de narrar revela o valor coletivo do mito, 
mas também como saberes que transpassam 
culturas, regulando e recriando valores das 
comunidades.

A narrativa constitui, por isso, uma 
maneira de mediação simbólica, já que 
existe certa identidade do protagonista com 
o ambiente, com o contexto. A ideologia se 
manifesta pela representação simbólica atra-
vés das práticas sociais: modos de sociabili-
zação com o grupo. A partir dessas práticas 
que se realizam com os conceitos como algo 
que só está no discurso, sendo a construção 
narrativa uma forma de mediação simbólica. 
“Mas a obra é ao mesmo tempo discurso: há 
um narrador que relata a história; há diante 
dele um leitor que a percebe. Neste nível, não 
são os acontecimentos relatados que contam 
mas a maneira pela qual o narrador nos fez 
conhece-lo.” (TODOROV, 1973, p. 211).

Como uma narrativa não contada 
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(PORTELLI, 2001) porque novos elementos 
se incorporam ao discurso do narrador, 
dando-lhe mais leveza, o que se intensifica é 
como os acontecimentos são narrados. O dis-
curso, nesse sentido, seria a maneira como o 
narrador relata algo.

Breve leitura estrutural proppiana
Partindo para uma análise estrutural 

proppiana desta narrativa, destaco algumas 
funções que corroboram com a interdição 
social na narrativa mítica analisada. Assim, 
a primeira função proposta por Propp (1984, 
p. 32) corresponde ao afastamento de um 
membro da família, ou seja, um indivíduo se 
ausenta, ele tem que ficar sozinho, se isola do 
grupo.

aí ela, em uma tarde ela tava co-
chilando e o filho dela ia numa ta-
berna que tinha aí já tava tarde aí 
ela inda disse pro filho dela inda: 
Mas tu vai agora filho? Tu não vai 
agora que o.. olha a onça lá naque-
le pedaço de mata lá (...). A onça 
num aparece lá?. (Josefa Sousa, 
17/08/2011)

Este afastamento manifesta-se conjun-
tamente com a interdição, pois surge uma 
proibição que impede a ausência do sujeito 
(protagonista) quando a mãe o adverte do 
mau encontro com a onça no pedaço de mata, 
ou seja, chegamos à segunda função proposta 
pela Morfologia do conto fantástico.

O conto maravilhoso menciona, 
geralmente, primeiro o afasta-
mento e depois o interdito. Na 
realidade, a sequência dos aconte-
cimentos é, naturalmente, inversa. 
Pode haver interditos sem nenhu-
ma relação com o afastamento: 
não colher maçãs (230), não le-
vantar a pena de ouro (169), não 
abrir uma gaveta (219), não beijar 
a irmã (219). (PROPP, 1984, p. 32, 
grifo meu)

A ausência dos pais (família, grupo, 
comunidade, etc.), neste caso, pode revelar 
que o herói tenha que desenvolver responsa-
bilidade sobre seus atos, como um processo 
de aprendizagem, um amadurecimento em 
frente a uma interdição.

A transgressão (PROPP, 1984, p. 33) 
corresponde justamente ao sair de casa após 
as seis horas da tarde e passar pelo pedaço 

de mata na qual a onça costuma atacar, o 
filho escuta a mãe, reconhece o perigo de se 
ausentar naquele horário, mas mesmo assim 
enfrenta o interdito. A mãe, por seu turno, 
observa se o filho pega ou não a espingarda, 
quando confirma que ele a havia deixado, 
volta e deita-se, enquanto o filho furtiva-
mente pega a arma de fogo e a leva consigo. 
Culmina neste trecho, o interrogatório e a 
informação, a vítima (protagonista) então 
permite que a mãe não descubra que ele le-
vara consigo a espingarda que, não obstante, 
representa um substituto para o elemento 
mágico que o auxilia no encontro com a onça, 
dado que, na ausência deste elemento a onça 
teria êxito sobre o protagonista. Nota-se que 
a onça assume o papel de antagonista por 
se contrapor aos desejos do protagonista, 
desempenhando uma função de extrema 
importância para esta narrativa.

Contudo nesta narrativa, à guisa do que 
Vladimir Propp (1984, p. 35) chama de dano, 
noto que o antagonista ao tentar contra o 
protagonista tem uma ação malsucedida, 
visto que o devoramento não se realiza, 
pois o filho lhe acerta um tiro, causando a 
morte da própria mãe. Com isso, chegamos 
à função em que o “inimigo sofre o dano“ 
(PROPP, 1984, p. 58). Este momento quando 
contado pela narradora torna-se o clímax da 
narrativa:

Num sei se ele já sabia de alguma 
coisa dela ... também ... aí pegô e 
voltou e pegou a espingarda, a es-
pingarda tava lá, num sei se ele já 
sabia de alguma coisa dela ... tam-
bém ... aí pegô e voltou e pegou a 
espingarda e cando ele chegou ... 
cando ele chegou lá na parte lá 
do mato lá que ele ... que ela num 
... queda de mato que tinha ... aí 
ela .... quando ele viu aquela onça 
saiu. Aí só ... pegou a espingarda 
e tirou. (Josefa Sousa, 17/08/2011)

Propp (1984) mostra como a morfologia 
da narrativa pode nos conduzir a alguns 
aspectos sociais do grupo, fornecendo não 
elementos que são observados religiosamen-
te no texto, mas que eles estão presentes na 
narrativa e sugere uma maneira de olhar 
para os textos orais, ou seja, estruturalmente 
esses textos oferecem formas de organização.

S1 ∪ Objeto ∩ S2
Protagonista que busca um objeto que está de posse de 

outro sujeito.
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O protagonista é aquele quem sofre a 
pena de questionar a sociedade. Assim, o 
mito não apenas reifica o herói, mas como 
também pode penalizá-lo por atentar contra 
um comportamento social comum. “Em 
outros termos, o mito narra como, graças 
às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma 
realidade passou a existir, seja uma realida-
de total, o cosmo, ou apenas um fragmento: 
uma ilha, uma espécie vegetal, um comporta-
mento humano, uma instituição.” (ELIADE, 
2010, p. 11).

Por isso, o mito é a primeira narrativa 
de caráter social. Isso evidencia que a carên-
cia (falta/desejo) implica em uma interdição, 
então é a violação desta regra que repara 
minha carência. Com esta violação surge 
uma consequência, um dano. Chama-se, en-
tão, o elemento que ajuda a reparar o dano, 
o exemplo é repassado. O mito surge como 
uma estória exemplar. O mau encontro na 
mata, por não respeitar os horários regula-
dos no espaço social, caracteriza a violação 
de uma interdição. Diferente da lenda que 
tem ancoragem em um momento histórico, o 
mito é atemporal (ELIADE, 2010) e envolve 
aprendizagem e acesso a entidades sobrena-
turais (mulher se transformando em onça).

Considerações finais
Observamos que para além da estrutura 

está a relação de semelhança que esta nar-
rativa estabelece com elementos de culturas 
outras, semelhança que em alguns aspectos 
da narrativa justificam os interditos. Estes 
textos orais se tornam uma necessidade que 
as sociedades têm para viver, uma vez que 
explicam certos comportamentos e, com 
isso, criam-se uma forma de sociabilidade 
necessária para o grupo, consideramos que a 
própria prática social justifica a existência do 
mito, sobretudo, como uma aceitação tácita.

A narrativa, por assim dizer, surge como 
um movimento temporal marcada pelo ver-
bo de transformação e executada em virtude 
dos desejos do protagonista, o responsável 
por dá vida à narrativa. Pois ela não acontece 
gratuitamente, há sempre um posicionamen-
to do narrador sobre os fatos narrados, fatos 
que são conservados na memória, justamen-
te por se tratar da tradição oral.

A memória como faculdade de con-
servar essas narrativas revela, além das 
interdições que regulam a conduta humana, 

os momentos apropriados para se narra, 
sobre isso, a narradora esclarece na primeira 
visita: a pessoa que se atreve a narrar tais 
histórias míticas durante o dia se responsa-
biliza em sofre o dano de criar rabo, assertiva 
citada também por Cascudo (1978, p. 235) e 
Eliade (2010, p. 15). A memória individual 
da narradora corresponde, nesse aspecto, ao 
papel que ela assume sobre uma mais ampla 
(com recorrência em culturas outras) que é a 
memória étnica. E, por isso, a memória indi-
vidual da narradora gira em torno do grupo 
a qual pertence.

Vimos, igualmente, que o acesso a en-
tes sobrenaturais é recorrente na narrativa 
analisada e nos outros exemplos que lhe 
serviram de apoio, nesse sentido, o símbolo 
não é mera representação, mas, sobretudo, 
um recurso que representa os valores e as 
regras da sociedade. A narrativa, por assim 
dizer, constitui um bem simbólico.

Com esta narrativa concluo que a socie-
dade, de alguma forma, precisa de explica-
ções para os eventos que acontecem, sejam 
explicações ancoradas no mundo real (na-
tural), ou pautadas em entes sobrenaturais. 
Uma vez que estruturalmente todas as narra-
tivas (mitos) são iguais, o que as diferenciam 
é justamente a valoração que damos a elas. 
Que na conjuntura social elas desempenham 
funções que denotam essa valoração sobre a 
sociedade, regulando as condutas dos sujei-
tos que dela participam e, para entender tal 
processo, precisamos recorrer à memória dos 
sujeitos que experimentam essas relações 
cotidianas com as representações simbólicas 
das narrativas míticas.

Notas:
 ¹ Como exemplo: a relação entre as narrativas e o 
meio de produção; assim como o ponto de espera do ônibus 
e o período em que ele passa pela comunidade; as atividades 
noturnas como bares, tabernas, atividades religiosas, etc., ou 
seja, os aspectos que favoreçam o contato social entre os sujei-
tos daquela comunidade.
2  No livro A inconstância da Alma Selvagem, Eduar-
do Viveiros de Castro discute, entre outras, o perspectivismo, 
no qual os animais se veem como humanos e veem os huma-
nos, por sua vez, como animais. Ele cita, ainda, quando um 
índio encontra uma onça na mata e esta o ataca, prova que a 
onça não é onça e sim um espírito humano preste a mata-lo. 
A onça, tanto no que é exposto no livro quanto no que é abor-
dado na palestra, significa a ausência de parentesco, uma vez 
que, longe dos familiares, do grupo, o sujeito se fragiliza.
3  “Tudo o que liberta o homem da terra, que o eleva 
ao céu, que é o seu império mitológico, e o orienta em dire-
ção ao absoluto do esforço vertical está sob os seus auspícios.” 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 921).
4 “Entre os maias, as feiticeiras se apresentavam sob 
a forma de jaguar e eram expressão das fases da lua (GIRP, 



438
288)” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 511).
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Estudo da presença negra na historiografia acreana

Flávia Rodrigues Lima da Rocha
Universidade Federal do Acre

Como resultado de uma pesquisa de 
pós-graduação este texto objetiva estudar a 
apresentação do sujeito negro na escrita da 
história acreana por nossos autores através 
do estudo de obras selecionadas por terem 
grande importância, influência e alcance 
sobre a população acreana, inclusive sobre 
outros escritos historiográficos, contribuin-
do em muito para a formação do imaginário 
e da mentalidade de quem busca conhecer a 
história acreana.

A primeira obra estudada foi Formação 
Histórica do Acre1, em sua quarta edição 
deLeandro Tocantins, um paraense-acreano, 
como ele mesmo se considerava. A obra tem 
uma imensurável contribuição para a histo-
riografia brasileira, sobretudo a amazônica 
e mais ainda para a historiografia acreana; 
rica em detalhes e minuciosidades históricas 
e geográficas. Inicialmente dirigida às elites 
dominantes, a obra alcançou as bibliotecas 
públicas em sua edição especial e ampliou 
mais ainda seu alcance popular quando o 
governador do Acre Geraldo Mesquita finan-
ciou sua terceira edição no intuito de divulgar 
a história da formação do Estado do Acre. 

A obra de Tocantins é uma obra gerada 
pelo governo brasileiro, sendo seu autor, 
não só representante deste governo como 
de uma classe elitista deste país. Sua escrita, 
marcada predominantemente pela história 
tradicional, propõe uma escrita objetiva, 
supostamente imparcial e compromissada 
com a “verdade”, realizada a partir de uma 
minuciosa pesquisa documental em docu-
mentos oficiais e com ênfase centralizada 
nos “heróis” que empreenderam o processo 
de anexação do Acre ao Brasil. Além disso, 
essa abordagem ainda nos trás a proposta 
de uma temporalidade linear, onde uma 
série de fatos encadeados e cristalizados no 
decorrer dos tempos, quando então vem “o 
desfecho inevitável e definitivo” (Tocantins, 
2001, p. 33).

Assim, portanto, com todas essas carac-
terísticas positivistas expostas acima seria 
pouco comum que Tocantins visualizasse o 
sujeito negro como um dos elementos ati-
vamente colonizadores do Estado do Acre 

– embora houvesse entre os positivistas 
brasileiros uma preocupação com o fim da 
escravidão no século XIX, inclusive com de-
bates avançados, se comparado com alguns 
abolicionistas da época – visto que seu maior 
foco teórico-metodológico é contar a história 
com uma abordagem político-econômica, 
sem grandes preocupações com o social, e 
que o recorte social deste autor é o das classes 
dominantes ou ainda do modelo fundador, 
no caso o nordestino, não restando, assim, 
espaço para maiores referências ao sujeito 
negro na colonização acreana. Embora a 
existência deste sujeito seja denunciada em 
algumas passagens de sua obra, como vere-
mos a seguir.    

Formação histórica do Acre, como o 
próprio título já nos mostra, propõe o estudo 
da formação do Estado do Acre a partir de 
sua ocupação por brasileiros em função 
do látex, inserindo assim a região em um 
cenário global e no corrente processo de 
desenvolvimento, bem como a partir tam-
bém dos conflitos brasileiros com a Bolívia 
e o Peru, ganhando assim, uma abordagem 
estritamente político-econômica.        

É interessante notar a extrema 
influência de Euclides da Cunha na escrita 
de Tocantins, inclusive no que se trata do 
personagem fundador do Acre: o nordestino. 
Percebemos, então, nesta narrativa, o 
nordestino, em especial o cearense, como 
modelo bem sucedido de colonização do 
Acre. Entretanto, sabemos que este sucesso 
era uma exceção à regra, já que a maior parte 
dos nordestinos que para cá vieram, em dife-
rentes momentos, vieram para escravizar-se 
como dizia o próprio Euclides da Cunha e 
aqui temos uma diferença crucial entre ele e 
Tocantins, pois Euclides da Cunha, ao con-
trário de Tocantins, nos apresenta um serta-
nejo vencido pelo “inferno verde”, desiludido 
e sem perspectiva alguma de sequer voltar 
a sonhar. Mas, o que é interessante notar 
aqui é que a maneira como, tanto um quanto 
o outro autor, nos apresenta o nordestino 
homogeneizando os elementos fundadores 
do Estado do Acre em um só personagem: o 
nordestino, mistura de branco com índio, por 



440

isso forte em sua gênese, formação e essência. 
Os outros sujeitos que aqui chegaram (como 
sírios e libaneses) e compuseram o cenário 
local não são considerados, nem mesmo os 
índios que aqui já ocupavam a região quando 
os brasileiros começaram a vir explorá-la 
são expostos como sujeitos participantes da 
construção do Acre. Se na obra não encon-
tramos a preocupação de tratar de outros 
diversos elementos como fundadores do 
Acre, quanto menos o negro, marcado por 
sua inferioridade racial, herdada dos séculos 
escravistas. Embora a iconografia da obra 
não esconda esta presença, como denuncia a 
imagem abaixo (Fig. 1.)2.

Trabalhador dos seringais acreanos do início do século XX.

Entretanto, na impossibilidade de 
excluir completamente o elemento negro da 
formação do território acreano, Tocantins 
nos deixa algumas pistas da presença desse 
sujeito. Além da imagem mostrada acima. 
Ainda na quarta parte desta obra há uma 
importante referência a Manoel Urbano da 
Encarnação (Tocantins, 2001, p. 130), que 
chefiou várias expedições no Purus, sendo 
que em uma delas guiou o geógrafo inglês 
William Chandless, que o julgou como o 
“preto que tinha great natural intelligence”3 
(Apud TOCANTINS, 2001, p.130). O interes-
sante nesta passagem da obra é a observação 
de Chandless acerca de Manoel Urbano da 
Encarnação, que o avaliou como um negro 
muito inteligente, o que ficou registrado em 
destaque, pois maior que a inteligência do 
negro explorador era a contradição notada 
por Chandless entre ser negro e ser inteli-
gente, pois o discurso padronizado, gerado 
pela modernidade era o de que o negro era 
um ser inferior racialmente/biologicamente 
falando, portanto, um negro inteligente, e 

mais ainda, muito inteligente, era uma exce-
ção espantosa à regra que merecia destaque 
e registro.

 Na sexta parte de Formação histórica 
do Acre, quando do Governo Independente 
do Acre, há uma interessante orientação 
do então presidente Galvez no tocante ao 
povoamento da Cidade do Acre, que era o 
de “mandar gente para esta Cidade do Acre, 
sendo preferível crioulos. Em Manaus exis-
tem muitos pernambucanos que acredito não 
serem difícil convencê-los a vir.” (Tocantins, 
2001, p. 377)

A grande necessidade de mão-de-obra 
fazia com que se aceitasse“até mesmo os 
crioulos para povoar a região” (grifos meus), 
inclusive por sua consolidada relação com 
trabalhos manuais e pesados. Outra questão 
a ser levantada era a preferência de Galvez 
por crioulos por achar que eles eram de fácil 
convencimento, ou seja, sua inferioridade 
racial o leva a ser facilmente manipulado 
por seu fraco potencial de raciocínio. É im-
portante lembrar que no início do século 
XX era uma época de estímulo à imigração 
estrangeira para o Brasil, pois a abolição da 
escravidão liberava os negros da mão-de-o-
bra escrava ao passo que não a absorvia no 
trabalho livre, ficando esta em excedente, daí 
sua disposição a vir para a Amazônia. Temos 
neste momento o projeto político de embran-
quecimento do Brasil, daí também a valori-
zação do imigrante europeu e da necessidade 
de excluir o negro da sociedade brasileira, 
pois este era considerado uma “mancha” em 
nossa nação.4

Em um atento estudo à obra em questão 
percebemos outro momento onde os negros 
são lembrados, que é no prefácio do segundo 
volume da obra, redigido pelo então senador 
Tião Viana, padrinho desta quarta edição, 
promovida pelo Senado Federal, em 2001, 
que diz acreditar na permanente “Revolução 
Acreana”, que busca transformar o Acre em 
uma terra de todos, inclusive de negros, den-
tro de uma perspectiva de desenvolvimento 
humano e econômico sustentável. Por meio 
deste discurso, muito mais político do que 
historiográfico, constatamos facilmente a 
presença negra no Estado do Acre, apesar de 
serem excluído das mais de 1.000 páginas 
desta obra que conta de sua formação histó-
rica.   

A segunda obra pesquisada foiRaízes 
do Acre5 de Cleuza Ranzi, em sua terceira 
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edição, a qual tem como uma de suas preo-
cupações centrais a questão ambiental, que 
envolve toda a obra e é usada como pano de 
fundo para contar a história da colonização 
acreana, defendendo a importância que teve 
a floresta para a ocupação acreana bem como 
a importância da política de sustentabilidade 
humano-econômica, proposta pelo atual 
Governo da Floresta, muito bem defendido 
por Ranzi.

Na apresentação desta obra, o historia-
dor Pedro Martinello afirma que a aborda-
gem da obra de Ranzi obedece mais a uma 
perspectiva sócio-cultural do que econômica, 
estando assim muito mais ligada à linha da 
história social. A própria autora, em sua 
introdução, afirma que tem procurado com-
preender mais do contexto sócio-cultural do 
Acre, a fim de estudar cada vez mais e em 
diferentes nuances e enfoques as sociedades 
dos seringais. Percebemos ainda em Ranzi 
a ampliação do conceito de história, onde a 
mesma passa a ser construída pelos diversos 
sujeitos nela envolvidos e não mais apenas 
pelos homens notáveis, como propunha To-
cantins e toda a geração de positivistas. 

Entretanto, apesar de uma linguagem 
realmente muito mais voltada ao social e de 
sua obra representar um renovo na historio-
grafia acreana, trazendo novos temas e novas 
perspectivas sobre estes temas, Ranzi ainda 
traz as marcas da historiografia oficial e do 
economicismo, que muito a influenciam.Seu 
foco principal, por exemplo, ainda é sobre os 
tempos áureos da borracha, recorte de sua 
obra; a sociedade apresentada por ela ainda 
é disposta obedecendo a uma hierarquia 
econômica dentro do seringal, unidade pro-
dutiva da região de então, tendo assim seus 
personagens gerados e consolidados pela 
extração e pela comercialização do látex. 

Além disso, Ranzi, muito influenciada 
por Tocantins, a quem ela frequentemente 
cita em seu texto, reproduz a intensa exalta-
ção ao nordestino, e em especial ao cearense, 
como desbravador do território acreano e 
o fatal determinismo geográfico sobre os 
homens que construíram este espaço, que foi 
enfim domado pelo valente nordestino, acos-
tumado em sua gênese a vencer os limites 
impostos pela natureza, resistindo, inclusive 
através da migração, quando necessário, que 
foi o caso da chegada deste personagem ao 
território acreano. Além disso, segundo a 
obra, a presença do sertanejo na colonização 

acreana foi tão forte e determinante que os 
outros elementos colonizadores são postos 
como coadjuvantes nesta empreitada e sua 
influência cultural exposta como “truncada” 
e sobreposta pela culturado colonizador nor-
destino, visto que a autora os avaliou como 
inferiores tanto em quantidade quanto em 
qualidade diante dos nordestinos.   

É interessante notar que o mesmo 
capítulo que trata da ocupação do território 
acreano predominantemente pelo 
nordestino, nos traz como grande novidade 
a figura do negro como elemento humano 
formador da sociedade dos seringais. Esta 
colocação é raríssima na historiografia 
acreana. Entretanto, há que se notar que, 
assim como os demais personagens citados 
por Ranzi como elementos formadores do 
território acreano, os negros desempenharam 
fraca participação na formação deste 
Estado, sendo sua presença nesse território 
irrelevante. Primeiramente devido às 
proibições de mestiçagem com negros, ao 
passo que com os índios eram até mesmo 
incentivadas6. Além disso, a autora afirma 
que “a condição de braçal escravocrata fez 
com que a maioria de seus valores culturais 
fosse truncada, pela imposição de cultura do 
colonizador português que, juntamente com 
os elemento de origem nativa, conseguiu se 
sobrepor e caracterizar a cultura amazônica” 
(Ranzi, 2008, p. 114). Assim, então, obser-
vamos em Ranzi sua percepção do elemento 
negro na composição do Acre, inclusive 
ela também nos aponta Manuel Urbano da 
Encarnação, “encarregado de índio”, muito 
citado também por Tocantins, que, assim 
como o historiador José Moreira Brandão 
Castelo Branco em seus escritos para o Insti-
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro, afirma 
que ele era conhecido como o “preto bom”, já 
nos mostrando aqui o estereótipo ao sujeito 
negro, que era visto como ruim e quando 
bom tinha que ser identificado como tal para 
diferenciá-lo dos demais que, em geral, eram 
maus.

Ranzi ainda relega ao negro um papel 
secundário na colonização acreana, não só 
em relação ao número de negros que para 
cá vieram, ignorando alguns processos 
diaspóricos que nos trouxeram muitos 
afrodescendentes, como também secundá-
rio com relação à sua influência cultural, 
silenciando assim as diversas manifestações 
culturais de origem negra, ou no mínimo 
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hibridizada, mas com forte influência de 
afrodescendentes, ocorrentes na região do 
Acre, incluindo aqui a chamada “religião da 
floresta” fundada por um negro, Irineu Serra. 
Assim, Ranzi, embora revelando a presença 
deste sujeito no processo de construção do 
território acreano ainda reproduz sua mar-
ginalização, consolidando-a assim na his-
toriografia acreana. Pensar a cultura negra 
como praticamente nula diante da cultura do 
colonizador nordestino ou mesmo do nativo 
é ignorar todos os séculos de lutas e resistên-
cias que de diversas formas se manifestaram, 
inventado-se e reinventando-se como repre-
sentações típicas de um povo que mesmo sob 
a opressão da escravidão e, posteriormente, 
do racismo que o marginaliza, não perderam 
sua condição de sujeito histórico.

Um outro momento em que Raízes 
do Acre nos traz o elemento negro é na sua 
iconografia, contrariando assim seu próprio 
discurso que secundariza o papel do sujeito 
negro na formação do Estado acreano. A 
própria iconografia desta obra contradiz seu 
discurso que afirma a irrelevância do sujeito 
negro no Acre, ao revelar uma criança negra 
coletora de castanha7 (Fig. 2.).

Em entrevista para esta pesquisa, a 
autora Cleusa Ranzi afirmou que um dos ele-
mentos que muito contribuiu para o silencia-
mento da negritude acreana na historiografia 
foi a falta de material para pesquisa naquela 
época.

A terceira obra analisada foi Acre: uma 
história em construção8, dos Doutores Valdir 
de Oliveira Calixtoe José Dourado de Souzae 
de Josué Fernandes, na época professores do 
Departamento de História da Universidade 
Federal do Acre – UFAC. Produzida e pu-
blicada nos anos 1980, esta obra trata desde 
o período de ocupação acreana até meados 
dos anos 1980, quando de sua publicação, e 

vem responder à necessidade de uma obra 
didática de história do Acre, tanto em lingua-
gem quanto em metodologia, que pudesse 
transformar a negativa concepção de história 
trazida pela maioria dos alunos de ensino 
básico, como demonstrada em depoimentos 
destes no início desta obra. 

Percebemos então nesta obra uma pro-
posta inovadora para sua época, de fazer e de 
escrever história. Proposta esta que rompia 
com o positivismo e com o historicismo então 
dominantes na historiografia acreana, contra 
os quais os autores afirmam se opor radical-
mente, chegando a afirmarem que estão em 
busca de uma “análise em bases não tradicio-
nais”. (Calixto, 1985, p. XIII) Ao invés disso, 
a obra segue uma linha de marxismo clássico, 
onde a história é compreendida como uma 
ciência em construção dinâmica por homens 
que a constroem “condicionados pelas 
posições e papeis assumidos na sociedade 
em que vivem” (Calixto, 1985, p. 2); assim, 
nessa corrente a história passa a representar 
o vivido e o experienciado, sobretudo pela 
classe trabalhadora acreana, trazendo-nos 
assim um novo conceito de história, onde 
não apenas os heróis a construíam, mas 
também todo um conjunto de homens que 
a integravam, assumindo também uma pos-
tura materialista na concepção de história, 
através da qual afirma que a historia é feita 
pelos homens, que a fazem “em situações 
concretas e em condições sócio-históricas 
em que ocupam papeis ao produzirem os 
meios materiais para sua subsistência” 
(Calixto, 1985, p. XIII), não se tratando de 
uma história neutra nem vazia de crítica, 
como a querem os positivistas, que apenas 
se preocupam em relatar de modo exato os 
acontecimentos de natureza política e mili-
tar, onde a memória, individual ou coletiva, 
apenas registra os acontecimentos e o papel 
do historiador se restringe à reprodução ou 
reconstituição daquela memória transcrita 
nos documentos, nada acrescentando à com-
preensão do passado e do presente regional. 
Em oposição a isto a obra defende um tempo 
histórico presentista, onde a preocupação 
com o passado emerge no presente e “a 
memória não registra simplesmente, mas 
constrói o objeto, neste caso o fato históri-
co”(Calixto, 1985, p. 2), já que “o homem, 
como ser político, não é inerte, estático, ser 
petrificado, sem paixões e sem interesses 
determinados”(Calixto, 1985, p. 2).
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Entretanto, voltando à minha temática 
há que se dizer que nesta obra os negros tam-
bém continuam invisíveis no processo histó-
rico de colonização acreana. São os negros 
apontados nesta obra em dois momentos. O 
primeiro momento é já na primeira unidade, 
onde trata da formação do povo brasileiro, 
originado de três raças, inclusive a africana. 
E o segundo é na oitava unidade quando da 
historicidade dos meios de comunicação e 
transporte no Brasil que, de um modo geral, 
foram atrasados pelo uso da mão-de-obra 
escrava, que substituía estes recursos mo-
dernos, sobretudo em força humana. Inclui-
se aqui também uma rápida discussão sobre 
modernidade, revelando-nos a queixa pelo 
quanto a escravidão atrasou o Brasil em sua 
modernização, adotando assim o conceito 
de modernidade iluminista, onde sua conse-
quência mais natural é o progresso e o bem 
estar material humano. 

O já falado Manoel Urbano da Encarna-
ção é referido diversas vezes em sua impor-
tância como um dos pioneiros a desbravar a 
região acreana, entretanto sua cor/raça não é 
identificada, apenas sua naturalidade mara-
nhense é citada no decorrer da obra, revelan-
do-se aqui “a cor do invisível”, como já citou 
Neves (Neves, 1999, p. 42) Assim, mais uma 
vez o sujeito negro é não apenas e simples-
mente relegado a um papel secundário, mas 
é radicalmente excluído do processo de colo-
nização acreana como se nunca tivera pisado 
neste solo. E mesmo quando discutindo-se 
a importância de um sujeito, negro em sua 
pele, para o processo de exploração da região, 
omite-se sua cor, demonstrando-se, assim, 
não apenas o preconceito ou a necessidade 
de calar a negritude na formação do estado 
acreano, mas pior que isso, a naturalidade em 
não lhe perceber e ignorar-lhe como sujeito 
ativo e construtor de história. Sendo assim, 
por mais que fique bem claro que esta obra 
supere o positivismo em muitos aspectos, 
inclusive metodológicos, e realmente amplie 
suas concepções historiográficas ainda não é 
uma referencia à historia do “povo acreano 
através de todo os segmentos” (Calixto, 1985, 
p. XIV) como querem afirmar seus autores 
na apresentação da obra, visto o ainda limi-
tado sujeito histórico do marxismo clássico, 
limitado aos sujeitos economicamente ativos 
e centrado na classe trabalhadora. Assim, 
empregando Gilroy em O Atlântico Negro9e 
Peter Linebaug em Todas as Montanhas do 

Atlântico estremeceram10, em suas duras 
críticas à história social inglesa, por esta não 
ter visto a cor de seus sujeitos de estudo, em 
detrimento de sua posição econômico-social, 
embora sendo a Inglaterra repleta de negros 
desde sua formação, podemos dizer que o 
mesmo se aplicou à historiografia acreana 
apontada aqui.  Aqui também as categorias 
econômicas nas quais os trabalhadores se 
enquadravam apagou suas cores e raças, ex-
cluindo-se assim o sujeito negro da história 
do Acre.

Em entrevista para esta pesquisa, Calix-
to, assim como Ranzi, reconhece atualmente 
a importância do sujeito negro na formação 
do Estado do Acre, e afirma que na época 
de produção de sua obra, outras temáticas, 
moldadas pelo marxismo, eram muito mais 
apuradas e enfatizadas, tirando do sujeito 
negro o lugar de elemento formador da 
sociedade acreana. Calixto também afirmou 
que apenas com o uso da história social 
inglesa, sobretudo na figura de E. P. Thomp-
son, a historiografia acreana abriu-se mais a 
novos sujeitos de estudo e a novas temáticas, 
dantes não trabalhadas. 

A última obra trabalhada é o atual livro 
didático adotado pela rede básica de ensino, 
História do Acre: novos temas, nova abor-
dagem11, do professor Doutor Carlos Alberto 
Alves de Souza. A obra aborda uma história 
do Acre de um modo geral, desde os primeiros 
habitantes da região, passando pelo processo 
de colonização até temas da atualidade.

Doutor em História Social, Souza afir-
ma na introdução da obra que se contrapõe 
rigorosamente tanto ao positivismo quanto 
ao marxismo clássico, contestando a ideia 
de um conhecimento histórico pronto e 
acabado, bem como a objetividade e impar-
cialidade, como então propõe o positivismo, 
criticando, inclusive seu uso exclusivo de 
fontes escrita e oficiais comprometidas com 
uma verdade absoluta de um passado sacra-
lizado, bem como suas temáticas centrais, 
sempre voltadas para os “heróis políticos”. 
Souza também contesta veementemente 
o marxismo clássico, afirmando que “os 
homens e mulheres não vivem somente na 
dimensão do econômico, mas demonstram 
serem frutos de um viver formado por um 
emaranhado de dimensões.” (Souza, 2002, 
p. 196) e entendendo que o marxismo reduz 
a história.

 Em substituição a isto, Souza afirma nos 
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propor uma história em constante processo 
de revelações e mudanças com inesgotáveis 
maneiras de ser abordada. Souza entende 
que a história tem por função a transforma-
ção, por isso faz “opção política de privilegiar, 
neste livro, culturas populares em suas lutas 
contra as dominações na Amazônia” (Souza, 
2002, p. 21), buscando o passado por causa 
de preocupações do presente.

Entretanto há que se dizer que a busca 
por romper com o positivismo e com o 
marxismo clássicos a fim de dar voz a novos 
personagens e de ouvir deles outras histórias, 
embora tenha alcançado um número grande 
de personagens da história do Acre, outrora 
silenciados ou manipulados em suas narrati-
vas, não foi capaz de alcançar a história dos 
sujeitos negros na Amazônia acreana. Inclu-
sive, no sétimo capítulo desta obra o autor 
afirma que esta região recebeu uma grande 
leva de diferentes imigrantes em diferentes 
momentos, não tratando a presente obra 
deste tema por simples falta de pesquisa. 
E aqui lembremo-nos o que Souza afirma 
e que já está posto acima, no que se refere 
aos nossos recortes e escolhas de temas para 
nossas pesquisas serem opções políticas 
nossas e não escolhas aleatórias tomadas ao 
acaso, mas são frutos de nosso compromisso, 
enquanto pesquisadores, com determinadas 
questões. Isso demonstra mais uma vez o 
descompromisso dos historiadores do Acre 
em pesquisar sobre o negro nesta região.  

Percebemos assim, mais uma vez a ex-
clusão do sujeito negro do processo histórico 
acreano. O próprio Manuel Urbano da En-
carnação, que também é citado no primeiro 
capítulo desta obra, assim como nas demais, 
apesar de sua importância no processo de 
colonização acreana, tem apenas uma rápida 
referência, sendo a maior prioridade quanto 
aos exploradores João Cunha Correia e 
William Chandless. Além disso, a cor de Ma-
nuel Urbano da Encarnação também não é 
registrada, silenciando-se, assim, mais uma 
vez a presença negra no território acreano, e 
não só da presença negra como de qualquer 
manifestação cultural afrodescendente nesta 
região, como se realmente não houvesse. 

Temos ainda a referência a uma cor 
“morena” com referência ao ser mágico Ca-
boclinho-da-mata, no décimo sexto capítulo 
desta obra, que por sua vez ainda destina um 
capítulo inteiro ao tema da religiosidade, 
com predominância de pesquisa para a re-

ligião católica, como oficial e predominante 
no Acre, excluindo as demais manifestações 
religiosas, inclusive a que surgiu aqui mes-
mo, forjada pela mestiçagem de crenças 
indígenas com crenças negras, a saber, a 
religião dos povos da floresta, o Santo Dai-
me, bem como outras diversas manifestações 
religiosas e outros fragmentos culturais com 
origem ou influência negra em sua formação 
e execução.

Sendo assim, após uma compreensão 
melhor das obras estudadas e confrontan-
do-as em suas corrente historiográficas e 
metodologias podemos perceber a importân-
cia de cada uma delas na escrita da história 
do Acre, embora diferentes em correntes 
historiográficas, metodologias, abordagens, 
temáticas e em outros aspectos, entende-se 
a importância e o devido valor e contribuição 
que cada obra tem, dentro de seu tempo para 
um alargamento não só do conhecimento 
sobre a história do Acre como de uma discus-
são sobre este.

No confronto entre estas obras perce-
bemos também que, embora teoricamente 
diferentes em sua produção e concepções 
historiográficas, elas contêm alguns elemen-
tos comuns importantes para meus estudos. 
Um deles é o de marcar a história do Acre a 
partir de um mesmo enfoque: o extrativismo 
do látex. Além disso, todas elas privilegiam 
o nordestino como formador da sociedade 
acreana, onde a etnicidade exclui as cores e 
as raças dos sujeitos, e o nordestino é não 
apenas exposto como predominante neste 
processo, mas praticamente exclui as demais 
possibilidades de sujeitos que formaram e 
consolidaram o território acreano; excluin-
do-se aqui o elemento negro, que, embora 
abunde na região acreana em cores, sons, 
crenças, arte, sabores e diversas outras 
manifestações culturais é radicalmente 
anulado na construção da história do Acre, 
em todos os seus aspectos e manifestações, 
ou, quando na melhor das hipóteses, levado 
a uma subcategoria de elemento povoador da 
Amazônia acreana.  

Compreende-se, então, que não se 
trata de uma simples questão de abordagem 
teórica, pois no confronto destas obras, com 
diferentes abordagens teóricas e de diferen-
tes épocas, inclusive buscando seguir uma 
linha cronológica de produção destas para 
uma melhor compreensão dos estudos das 
mesmas, seguindo assim, do positivismo, à 
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linha social inglesa, com uma obra marxista 
no meio, entre obras acadêmicas e livros 
didáticos. E, embora no decorrer das obras 
fosse se alargando as concepções de história e 
de sujeito histórico, o negro não surgiu como 
indivíduo construtor do território acreano, 
senão de forma muito tímida, quando das ci-
tações do explorador Manuel Urbano da En-
carnação ou também, no texto de Ranzi, que 
relega ao negro um papel altamente domi-
nado e manipulado por seu algoz, excluindo 
assim toda uma história de luta e resistência 
do negro não apenas por sua sobrevivência 
como também por ser reconhecido como ser 
humano e sujeito ativamente construtor de 
história. Assim, mesmo a linha mais abran-
gente, que é a social inglesa, adota por Ranzi 
e por Souza, também marginalizou o negro 
nesta região, levando-me a reproduzir a ob-
servação de Peter Linebaug sobre Thompson 
e seus companheiros britânicos, de que mes-
mo voltados para o social não enxergaram a 
cor da pele e todo um conjunto de estigmas 
que esta cor lhes atraia, expressospelos sujei-
tos que o estudaram. 
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Coronelismo na Amazônia: “bem engomado, o dente de ouro 
sempre à mostra, ‘farol’ de brilhante enfiado no indicador di-

reito”

Francielle Maria Modesto Mendes 
Universidade Federal do Acre

Este artigo sobre coronelismo surge da 
necessidade de compreender um dos aspectos 
abordados na vida social e política do Brasil, 
sobretudo na Amazônia. A partir desta abor-
dagem, tem-se conhecimento de como seus 
mecanismos de atuação se mostram tanto na 
história quanto nas obras literárias: Terra 
Caída (1961), de José Potyguara; Coronel 
de Barranco (1970), de Cláudio de Araújo 
Lima; Seringal (1972), de Miguel Jeronymo 
Ferrante.

Para melhor estudar a temática, será 
usado como uma das referências o autor 
Victor Nunes Leal (1976). No seu clássico 
Coronelismo, enxada e voto, ele afirma que o 
coronelismo era o compromisso entre o pri-
vado e o público. O termo coronel designava 
o chefe, o mandão, o grande senhor de terras, 
a base da organização da colônia. Alguns 
historiadores denominavam os coronéis de 
senhores feudais, pois eram eles que coman-
davam a família, a parentela, os escravos, os 
agregados, os capangas. 

De acordo com este autor, o coronelis-
mo é um sistema político, composto de uma 
rede de relações que vai desde o coronel até 
o presidente da república. Na visão de Leal 
(1976), este sistema surge na confluência de 
um fato político com um econômico: o fato 
político é o federalismo em substituição ao 
centralismo imperial. Surgia, então, um novo 
ator político, o governador de estado. No que 
se refere ao aspecto econômico, a decadência 
dos fazendeiros acarretava redução do poder 
político dos coronéis. Essa redução obrigava 
o aumento de poder do Estado.

Para a pesquisadora Maria de Lourdes 
Janotti (1981), a política dos governadores 
tinha como objetivo harmonizar os interesses 
dos estados mais ricos, fortalecer as situa-
ções estaduais, além de assegurar nas urnas 
resultados eleitorais favoráveis. Antes desta 
política, o antigo presidente da província 
era um homem de confiança do ministério, 
mas não tinha poder próprio e a qualquer 
momento podia ser removido. 

Segundo a compreensão de Victor Nu-
nes Leal (1976) e José Murilo de Carvalho 
(1997), o coronelismo é o sistema político 
datado historicamente na Primeira Repúbli-
ca (1889-1930). Leal diz ainda que o conceito 
surgiu da ruptura do poder privado em con-
sonância com o poder público mais fortaleci-
do. Contrariando Leal e Carvalho, Maria de 
Lourdes M. Janotti e Maria Isaura P. Queiroz 
afirmam que o coronelismo existiu desde o 
Império, mas só se legitimou na República, 
quando houve uma ampliação do papel desta 
figura na nova estrutura política.  

Segundo Leal (1976), o título de coronel 
passou a ser designado com a criação da 
Guarda Nacional no dia 18 de agosto de 1831, 
cunhada pouco depois da Independência. 
A existência da Guarda era um mecanismo 
para estreitar o laço entre o governo e o po-
der privado.

A função da Guarda, de acordo com 
Janotti (1981), era coibir movimentos revo-
lucionários da época, juntamente com o exér-
cito e submeter tantos os escravos quanto os 
diferentes grupos sociais aos interesses dos 
senhores de terras. Na época, a patente do 
coronel correspondia a um comando munici-
pal ou regional, que dependia do prestígio do 
titular, geralmente, fazendeiros, comercian-
tes e industriais destacados da cidade. O tí-
tulo impunha respeito e conferia autoridade 
ao seu titular. Posteriormente, ele passou a 
ser avaliado em dinheiro e concedido a quem 
se dispusesse a pagar o preço determinado e 
quisesse ser identificado como chefe político. 

Mesmo sem o título oficial, tornou-se 
costumeiro, principalmente na Amazônia, 
agregá-lo ao nome de alguns proprietários 
de terra, caso dos seringalistas. Todos eles 
passaram a ser chamados indistintamente 
de coronéis de barranco, assim como todos 
os aviadores da região receberam o título de 
comendador, mesmo sem a comenda oficial. 

A figura do coronel era de chefe político 
e para ele se pediam votos em tempos de 
eleição. Usavam sua influência para fazer 
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com que as decisões do poder público se di-
recionassem para seus interesses. O coronel 
comandava, portanto, um lote considerável 
de ‘voto de cabresto’. “[O coronel] Criou o 
voto de defunto, o fósforo, que votava várias 
vezes, o capanga que espantava o opositor, o 
curral, o bico-de-pena” (CARVALHO, 2001, 
p. 2).

Para Maria Isaura Pereira de Queiroz 
(1976), o ‘voto de cabresto’ se configura de 
forma diferente; não se trata aqui de uma im-
posição pura e simples do coronel, sob pena 
de vinganças econômicas; trata-se de uma 
determinação do eleitor de utilizar seu voto 
de maneira que redunde para ele em maior 
benefício. Em outras palavras, o indivíduo dá 
seu voto porque já recebeu um benefício ou 
porque espera ainda recebê-lo. O voto, neste 
caso, assume o aspecto de um bem de troca. 
Conforme o pensamento da autora, o voto 
não é inconsciente. Ele resulta do raciocínio 
do eleitor.

Contrariando este pensamento, Janotti 
(1981) corrobora com Carvalho (2001). Para 
a autora, o poder municipal era fraquíssimo 
e quase nada poderia oferecer a população do 
interior. Dessa forma, os coronéis revestiam-
se de autoridade municipal e comandavam o 
eleitorado de cabresto, influenciando a todos 
que viviam sob sua jurisdição. O pesquisador 
Francisco Pereira de Farias (2000) afirma 
que o eleitor aceita um benefício imediato e 
certo em troca do voto, ao invés de apostar 
em vantagens mais amplas, porém incertas:

A condição sócio-econômica para 
a proliferação do voto de barga-
nha é a predominância de relações 
de produção capitalistas, basica-
mente a conversão da força de tra-
balho, através do assalariamento, 
em mercadoria – o que pressupõe 
a existência do trabalhador livre, 
isto é, despojado dos meios de sub-
sistência, em particular do vínculo 
à terra. Trata-se do trabalhador 
que abandona a condição da de-
pendência pessoal (o colonato, a 
moradia) frente ao dono de terras, 
para se submeter à dependência 
impessoal (o assalariamento) re-
lativo às coisas (FARIAS, 2000, p. 
50). 

Nas palavras de Leal (1976), o coronelis-
mo é utilizado para fazer barganha com o uso 
dos bens públicos. A barganha é comum nas 

relações de clientelismo, que se caracterizam 
pela apropriação privada da coisa pública. E 
é através dessas relações que a necessidade 
de emprego se torna, assim como o voto, 
moeda de troca do coronelismo. 

O poder do coronel
A imagem tanto do coronel quanto do 

coronelismo está relacionada com as noções 
de poder, que o Estado não exerce. Ficando a 
critério do coronel o exercício da autoridade. 
Para Foucault (2001b), o poder não existe. O 
que existe são as relações de poder, que acon-
tecem de forma dinâmica no meio social. O 
teórico francês rompe com a ideia tradicional 
de um poder estático, que habita um lugar 
determinado. Em outras palavras, a noção de 
poder onisciente, onipresente e onipotente – 
imagem pertencente aos coronéis – não tem 
sentido na versão foucaultiana, pois tal visão 
só servia para alimentar uma noção negativa 
de poder.

Na visão jurídico-liberal, o poder é 
retratado como moeda de troca, uma merca-
doria, um direito ou um bem material, que 
pode ser negociado. Ao contrário da visão 
foucaultiana, que não coaduna mais com vi-
sões tradicionais, o poder deve ser observado 
pelos seus aspectos positivos. Ele passa a ser 
produtor de gestos, atitudes e saberes. E dei-
xa de ser visto como um objeto que possa ser 
designado para uso a um indivíduo ou grupo 
de pessoas de uma determinada classe. 

É possível ressaltar as formas heterogê-
neas de exercício do poder, que se encontra 
em constante processo de transformação. 
Prova disso são as diferentes formas de 
exercício do coronelismo. Além da região 
amazônica, os coronéis também se tornaram 
poderosos em outras áreas que incluem 
estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e, especialmente, na região 
nordeste, exemplo do estado da Bahia. 

Os coronéis sempre fizeram parte 
do imaginário político nordestino. Eles 
possuíam grande prestígio social e político. 
Deram origem ao movimento chamado de 
coronelismo sertanejo, que durante décadas 
se constituiu numa oligarquia dominante 
nos conchavos políticos durante as eleições 
e na distribuição de verbas para a ‘indústria 
da seca’. 

De acordo com as pesquisas de Leal 
(1976), como sistema de poder, o coronelis-
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mo entrou em declínio a partir de 1930. Mas 
os coronéis não desapareceram. Eles sobre-
viveram com a produção industrial, com a 
crise do café, com o aumento da população 
e do eleitorado e também com a prática do 
mandonismo. Para o autor, só uma transfor-
mação radical na estrutura agrária erradica-
ria as práticas políticas coronelísticas da vida 
do país.

Na Primeira República, o coronel 
não era funcionário do governo, tão pouco 
senhor absoluto e independente. Ele servia 
para intermediar a relação entre o governo 
e o povo do interior, sustentando a relação 
em dois pilares: um deles era a incapacidade 
do governo de levar justiça à população. O 
governo alia-se ao poder privado e renuncia 
suas obrigações. O outro aspecto era a depen-
dência econômica e social da população, pois 
até 1940, a população brasileira era predo-
minantemente rural, pobre e analfabeta. Era 
mais vantajoso, portanto, para a população 
se submeter ao poder do coronel do que ficar 
totalmente desamparada.

Na década de 1970 surge o novo corone-
lismo que só se configura quando o planeja-
mento estatal atinge o setor rural e os ‘novos’ 
coronéis são transmutados em objeto de ação 
estratégica do Estado. Porém, esse ‘novo’ 
coronel mantém a arrogância e a prepotência 
no trato com os adversários, a inadaptação 
às regras da convivência democrática, a inca-
pacidade de distinguir o público e o privado, 
o uso do poder para conseguir empregos e 
outros favores para enriquecimento próprio, 
dos familiares e amigos. 

No Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
prevaleceu uma forma não institucionalizada 
de coronelismo, onde nenhum partido surgiu 
com força dominante. Logo, o conceito de 
coronelismo se deslocou do nacional para 
o regional, possibilitando o estudo de tipos 
de coronéis e de coronelismo nos múltiplos 
Brasis existentes. As relações estabelecidas 
em cada uma destas regiões não são homogê-
neas, unilineares. Sendo, portanto, necessá-
rio adequar os parâmetros teóricos à análise 
das regiões e/ou dos estados.

Coronelismo na Amazônia
No que se refere à região amazônica, o 

termo coronel de barranco mantém o mesmo 
significado do restante do país: um homem 
que manda na região e dita as regras, delegan-

do funções em meio à floresta. Nas palavras 
de Márcio Souza, o coronel de barranco dos 
ciclos da borracha é um “cavalheiro citadino 
em Belém ou Manaus e o patriarca feudal no 
seringal” (SOUZA, 2001, p. 182). 

De acordo com o pesquisador Marcos 
Vinicios Vilaça (2006), no Nordeste e no 
Norte, o coronelismo sustentou-se em forte 
teia de laços que perpassavam as relações no 
seio da família, no trabalho, a posse e uso da 
terra, bem como as estruturas de poder tra-
dicionais. Maria de Lourdes Janotti (1981) 
defende a existência da relação patriarcal, 
principalmente, no sertão nordestino: “Nas 
áreas de economia frágil, como no sertão 
nordestino, a autoridade pessoal revestia-se 
mais das antigas prerrogativas do patriarca-
lismo” (JANOTTI, 1981, p. 48).

 Na interpretação de Vilaça (2006), 
o conceito de coronel é transposto para a 
literatura, como representação do chefe po-
lítico, do juiz, do prefeito, do delegado. Por 
isso, devido à sua relevância, muitos são os 
coronéis em romances com temáticas ama-
zônicas: Manuel Lobo, de Terra de Ninguém; 
Juca Tristão, de A Selva; Jacinto Gazela, de 
No circo sem teto da Amazônia, Coronel 
Fábio, de Seringal; Tonico Monteiro, em 
Terra Caída; além de Cipriano em Coronel 
de Barranco, entre outros. 

Associam-se nas ficções da borracha o 
caráter perverso do seringalista e a sua igno-
rância, alienação, como no caso do coronel 
Cipriano, em Coronel de Barranco, que não 
acreditava na concorrência da produção de 
borracha asiática com a Amazônia até sofrer 
as consequências desastrosas da queda do 
preço: “Não ria assim (...) Não se deve fazer 
pouco da produção da borracha do Oriente. 
Talvez o senhor não esteja com uma noção 
exata do problema” (LIMA, 2002. P. 105).

Cipriano é um ex-seringueiro, que 
roubou do patrão para enriquecer, tornou-
se, com o passar do tempo, cada vez mais 
bronco e vaidoso. Enquanto foi seringueiro 
desempenhava sua função roubando na 
produção da borracha. Misturava pedaços 
de sernambi, latas de conserva, entre outros, 
para aumentar o peso do produto. Na época, o 
jovem seringueiro vendia sua produção para 
o regatão, para os bolivianos e os peruanos, 
descumprindo as regras básicas do seringal.

Na posição de coronel, ele e todos os 
demais tinham importante função a desem-
penhar no sistema produtivo da borracha. 
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Eles eram o elo entre o seringal e as casas 
aviadoras de Belém e Manaus – as financia-
doras das mercadorias do barracão e as com-
pradoras da borracha. Formava-se, então, 
uma relação de escambo com características 
coloniais, em que dever muito era sempre 
sinal de crédito com as financiadoras. “Aqui 
na nossa terra, julgam o sujeito pelo dinheiro 
que deve. E acham, mesmo que não digam 
claramente, que se o sujeito deve mil é por-
que tem crédito para três mil” (LIMA, 2002, 
p. 100).

Nesta relação, o sucesso do seringueiro 
media-se pelo seu saldo no final da safra 
e o do seringalista pelo número de pélas 
de borracha exportadas para o exterior. A 
contabilidade dos ganhos e perdas entre 
seringalista e aviador eram apuradas quando 
se dirigiam a Manaus/Belém para receber o 
saldo e fazer novos pedidos, comprar novos 
seringais dos aviadores que tinham estoque 
de terras, decorrentes de liquidação de 
dívidas, arrematar propriedades em leilões. 
Pode-se dizer que as relações estabelecidas 
pelos seringalistas e as casas aviadoras eram 
de bases eminentemente capitalistas. O inte-
resse era no lucro, no ganho. 

O coronel recebia mercadorias finas, 
trazidas pelas casas aviadoras. Mas desco-
nhecia sua procedência e valor. Desconhecia 
também o contexto histórico local e mundial 
de sua época, julgando tolice se interessar 
por qualquer coisa que não seja produzir 
borracha em seu seringal. É o que se pode 
observar a seguir: “Vaidoso convicto da sua 
importância (...) o dente de ouro sempre à 
mostra, ‘farol’ de brilhante enfiado no indi-
cador direito, Cipriano encarnava o símbolo 
da abastança naquela época de arrivismo e 
desvario” (LIMA, 2002, p. 100).

Em determinada passagem, Cipriano 
afirma ser um crime usar seus trabalhadores 
para a atividade de agricultura e pecuária, 
enquanto o preço da borracha estava alto. 
Nas palavras do seringalista, isto era um 
pecado:

__ Pelo amor de Deus, doutor, o 
senhor queria que a gente fosse 
perder tempo fazendo farinha de 
mandioca e plantando feijão, com 
esses preços de seringa? Gastar 
os homens, pescando pacu? Plan-
tando jerimun? O doutor é muito 
moço, e não atina que isso ia ser 
um crime. Com fraqueza, doutor, 

era um pecado que Deus podia cas-
tigar (LIMA, 2002, p. 141). 

A fama de bronco soma-se a caracterís-
tica de ‘homem macho’, do qual se vanglo-
riam muitos dos coronéis. De acordo com o 
pensamento dos coronéis, administrar um 
seringal era tarefa ‘para macho’. Envolvia 
treinamento de seringueiros, compra de 
animais de carga e mercadoria. Era tarefa 
ainda receber as embarcações, administrar o 
barracão, controlar o débito e o crédito dos 
seringueiros, além da obrigação de solucio-
nar qualquer conflito entre os seringueiros. 

Muitos eram os folclores em torno da 
figura do coronel. Falava-se que eles de-
monstravam ostensivamente seu prestígio 
e riqueza fumando charutos cubanos, acen-
dendo notas de quinhentos mil-réis, usando 
anéis com diamantes de muitos quilates 
no dedo. Os homens de poder do seringal 
eram identificados pelos exageros nos trajes, 
sempre caricaturados e, por vezes, desapro-
priados para o local onde se encontravam; 
esbanjavam suas fortunas calculadas em 
quilo de sernambi: “Brincadeira? Ouvi dizer 
que, numa viagem dessas, perde-se às vezes 
até cinco contos numa noite” (LIMA, 2002, 
p. 111). 

Na Amazônia, como no Nordeste, o co-
ronel interfere na vida de seus dependentes, 
compondo rixas e desavenças e proferindo, às 
vezes, arbitrariedades. Porém, esse exercício 
coronelístico do poder precisa ser observado 
com cautela. Ao longo dos tempos, a imagem 
do coronel é usada como elemento de homo-
geneidade às relações de poder. 

No pensamento da pesquisadora Maria 
Lucinete Fortunato (2000), um conceito é 
criado e se institui como ‘verdade’, logo esse 
conceito paralisa determinados elementos 
da trama histórica para apontá-los como 
realidade, homogeneidade e/ou totalidade 
histórica, criando uma visibilidade e uma 
dizibilidade que produzem efeitos de saber e 
de poder.

O coronelismo se configurou como face 
pejorativa da modernização, como signo do 
atraso e do conservadorismo; e o Estado 
autoritário como símbolo da modernidade. 
Porém, segundo Foucault (2001b), as rela-
ções de poder precisam ser tratadas como 
relações que podem ser definidas a qualquer 
momento. O autor francês afirma que o poder 
não está localizado no aparelho do Estado. 
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O Estado, apesar de sua estrutura, não 
detém todos os campos das relações de poder 
e só pode operar com base em outras relações 
já existentes. Em outras palavras, o poder só 
existe em ação, ele não é a manutenção ou 
a reprodução das relações econômicas e sim 
uma relação de forças que se exerce perma-
nentemente. 

Os textos que intencionam conceituar 
e classificar o coronelismo e a imagem do 
coronel, sem considerar as relações de pode-
res que se exercem no cotidiano, encobrem 
outras possibilidades de observação. Dessa 
forma, legitimam-se conceitos e institucio-
naliza-se a verdade sobre o que se pretende 
como real. Para Foucault (2011), o poder é 
dinâmico, mas foi sempre observado dentre 
de uma redoma de vidro, de forma estática. 
Por isso, há sempre a necessidade de se lan-
çar novos olhares para os mesmos objetos. 

Evidenciam-se estas relações de domi-
nação quando as regras são descumpridas 
no seringal. É o caso de Joca e Quinquim 
em Coronel de Barranco. Os seringueiros 
nordestinos caçavam, plantavam e pescavam 
escondidos de Cipriano. Denunciados por 
Maciel, um seringueiro rival, Joca e Quin-
quim sofreram as consequências do não 
cumprimento da ‘lei’ do patrão. 

Agora, enraivecido, Cipriano se 
pôs a sondar as imediações da bar-
raca, acompanhado dos homens 
armados. E, em poucos minutos de 
investigação, descobria a planta-
ção clandestina. 
Berrou para os caboclos armados 
que levara.
__ Terçado em cima.
Os quatro homens tinham de cum-
prir as ordens, mas sentiam vonta-
de de chorar, enquanto iam execu-
tando a obra de destruição.
__ Fogo. Começa logo com o fogo.
E dirigindo-se a Quinquim, que o 
olhava estarrecido:
__ Vamos, seu patife, vai buscar 
também o querosene de vocês, pra 
acabar isso mais depressa.
Começou o incêndio a se alastrar..
__ Fogo nessa porcaria toda.
(LIMA, 2002, p. 245)

Outro aspecto semelhante entre as duas 
regiões brasileiras, Nordeste e Amazônia, 
eram os acordos verbais que se faziam entre 
patrão-empregado. Pelo que ficava estabe-
lecido, o trabalhador deveria entregar ao 

proprietário da terra quase a totalidade da 
sua produção. Apesar disso, sabe-se que os 
seringueiros não obedeciam esta regra com-
pletamente na Amazônia. 

No romance Seringal, por exemplo, de 
Miguel Jeronymo Ferrante, é possível obser-
var a ‘aplicação da lei’ de forma arbitrária, 
por parte do coronel Fábio, ao seringueiro 
Chico Xavier; e a proteção do patrão ao seu 
afilhado. O seringueiro foi punido por roubar 
a mulher de outro trabalhador do corte da 
seringa chamado Pedro Câmara. Enquanto, 
o afilhado do coronel ficou impune do crime 
de estupro a Paula, uma moradora do serin-
gal Santa Rita:

Seus gritos lancinantes, o corpo 
bambo amarrado no mourão, e o 
sangue gotejando vivo e quente na 
terra ressequida. Por certo, mere-
cera a punição cruel. Ela a lei. A 
violência contra a violência. Olho 
por olho, dente por dente. Entende-
ra a razão que armara o braço de 
Clemente. Naquele instante, apro-
vara, como os outros, a ação vin-
gadora. Chamara sobre si aquela 
morte, como se ele próprio houves-
se vibrado os golpes. 
(...)
A escarnecer da justiça, que ele 
consentira e aplaudira, a castigar 
o pequeno e poupar o grande. De-
sapiedada para com o Chico Xa-
vier. Omissa para com o afilhado 
do coronel Fábio (FERRANTE, 
2007, p. 89).  

Tonico Monteiro em uma passagem do 
romance Terra Caída, de José Potyguara, 
ressalta quem é que faz a lei e as regras do 
lugar: 

No meu seringal quem manda sou 
eu. Eu só! Aqui, sou delegado, juiz, 
rei, papa, o diabo! Ninguém se 
meta a besta! Quem faz a lei sou 
eu; e a lei, aqui, é bala!
Embora um tanto exagerado, por 
vaidade ou para intimidar, a ver-
dade é que, dentro do imenso se-
ringal, ele é temido. Tudo resolve 
e decide arbitrariamente, mesmo 
porque autoridade, de fato, só 
existe na sede da comarca, distan-
te dali quatro dias de rio abaixo 
(POTYGUARA, 2007, p. 28).

Apesar da aparente submissão, os se-
ringueiros e demais subordinados também 
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encontravam suas estratégias para romper 
com a empáfia dos senhores dos barrancos 
amazônicos. A resistência é um aspecto das 
relações sociais e afirma o direito a diferença. 
Além disso, combate tudo o que pode isolar 
o indivíduo, desligá-lo dos outros e da vida 
comunitária: “O poder necessita dos pontos 
de resistência ou exercícios de liberdade” 
(SEIXAS, 2011, p. 78).

No pensar de Foucault (2001b), a par-
tir do momento em que há uma relação de 
poder, há uma possibilidade de resistência, 
isto é, o ser humano não é aprisionado pelo 
poder. Ele pode sempre modificar sua domi-
nação em condições determinadas e segundo 
uma estratégia precisa. 

A partir disso, a noção de poder não 
deve ser considerada como algo detido por 
uma classe (os dominantes), excluindo defi-
nitivamente a participação dos dominados. 
Ao contrário, as relações de poder presumem 
um enfrentamento contínuo. Isso significa 
que o poder só se exerce, segundo Foucault, 
sobre sujeitos livres, ou seja, sujeitos que dis-
põe de um variado campo de possibilidades 
de atuação. Se este campo não existir ou for 
eliminado, não se tem relações de poder, mas 
sim um estado de dominação pura. 

É possível observar essas alternâncias 
nas relações de poder quando se analisam 
passagens do romance Terra Caída, por 
exemplo. O coronel Monteiro, apesar da au-
toridade de sua patente, vive a desobediência 
e a traição de seus familiares e agregados. 
Ele descobre por intermédio de uma carta 
que sua esposa o traíra com seu sobrinho. O 
impacto do adultério foi emocionalmente tão 
violento que afetou a saúde do coronel: “De 
nada lhe serve o dinheiro, que não compra 
saúde. Paralítico, o cérebro também ava-
riado pela doença, apenas vive – impotente 
para discernir, (...) impotente para tudo...” 
(POTYGUARA, 2007, p. 272).

Em outro momento da obra, o narrador 
é severo na análise da vida do coronel Tonico 
Monteiro: “Conseguiu ser rico, mas não 
consegue ser feliz! Com quase sessenta anos 
de idade, triste e desiludido, sente-se só, sem 
amigos, explorado e traído até pelos parentes 
mais próximos” (POTYGUARA, 2007, p. 
264). O narrador ainda atribui a sobrevivên-
cia do coronel, durante uma forte alagação, a 
um castigo divino: “O coronel também esca-
pou. Melhor seria, porém, estar sepultado no 
fundo do rio, com o seu armazém de merca-

dorias, do que condenado a vegetar, por todo 
um resto de vida (...) (POTYGUARA, 2007, 
p. 280).

Cipriano sofreu uma traição semelhan-
te à de Tonico. Sua esposa, a ex-prostituta 
Conchita, fugiu do seringal na companhia 
do “sério e manso Antoninho” (LIMA, 2002, 
p. 161), o homem de confiança do coronel, 
guarda-livros, secretário e gerente do serin-
gal: “na primeira página da Gazeta da Tarde, 
a fotografia de Cipriano e Zeca, já presos na 
delegacia, após ser descoberto o crime que 
ficara em mistério vários dias” (LIMA, 2002, 
p. 318-319).

Em Coronel de Barranco, apresentam-
se os dois lados da história de violência em 
meio à floresta: a do seringalista/coronel e a 
do seringueiro. O coronel, ‘representante da 
lei’, dá suas ordens, enquanto o seringueiro 
subverte-as em detrimento de seus interes-
ses pessoais:

Soube até um fato, contado por um 
brasileiro no consulado, do serin-
galista que mandou enforcar dois 
seringueiros. Casos de castração. 
E ainda um, em que o proprietá-
rio mandou a vítima cavar a pró-
pria sepultura, antes de executá-la 
(LIMA, 2002, p. 99). 
Mas não só os seringalistas. Os se-
ringueiros, também. Contam coi-
sas tenebrosas dos cearenses, em 
matéria de querer conseguir saldo 
depressa, de roubar a mulher do 
outro, de cometer os maiores abu-
sos e crimes, nesses lugares onde 
nem chega a notícia de que existe 
uma justiça. Nem sequer polícia há 
por ali (LIMA, 2002, p. 99).

No discurso de Foucault (2011), essas 
demonstrações de violência podem ser ins-
trumentos utilizados nas relações de poder, 
mas não são seus instrumentos básicos. 
Deste modo, o exercício do poder deve ser 
compreendido como uma maneira pelas 
quais certas ações podem estruturar o campo 
de outras possíveis ações.

Apesar da arrogância e prepotência de 
Cipriano, ele não é tido como um dos piores 
seringalistas da região: “Não é como alguns 
que a gente pode considerar verdadeiros 
monstros. Mas também não é boa coisa” 
(LIMA, 2002, p. 121). Porém, reúne carac-
terísticas peculiares de um dono de seringal: 
ambição cega e coração duro.
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Alguns aspectos do coronelismo di-
ferem entre o Nordeste e a Amazônia. Na 
Amazônia, não se busca ter vínculos com o 
local. A princípio, todos estão de passagem. A 
transitoriedade era a marca da Amazônia. Os 
coronéis não visavam melhorias para região 
e seus agregados. Por isso, falta a estrutura 
básica de sobrevivência de uma comunidade: 
escola, posto de saúde, igreja etc. 

As escolas são exemplos de melhorias 
pouco comuns em meio à floresta amazônica. 
Nas palavras do coronel Tonico Monteiro, 
em Seringal: “Raro é o seringal que tem esse 
luxo!” (POTYGUARA, 2007, p. 61). A escola, 
quando existente, tem espaço físico pequeno 
e simples, a professora, geralmente, é enca-
minhada pela prefeitura/estado ao seringal; 
e as aulas são ministradas para uma meia 
dúzia de crianças, apenas as que conseguem 
caminhar das suas colocações até o centro do 
seringal: “A escola é uma barraca de madeira 
coberta de zinco, como as outras. Tem três 
peças: sala de aula, na frente, quarto e cozi-
nha” (POTYGUARA, 2007, p. 59). 

O estudo na Amazônia era visto como 
ameaça para as atividades dos seringueiros: 
“Eu já lhe disse, seu Albuquerque, jornal e li-
vro só tem besteira”, assim pensava Coronel 
Cipriano (LIMA, 2002, p. 202). Os patrões 
temiam que a leitura, o entendimento das 
leis e a habilidade para cálculos tornassem 
os seringueiros mais espertos no trabalho: 
“Seringueiro metido a letrado é a pior gente 
pra seringal. Só vive perguntando saldo, fa-
zendo conta, metendo besteira na cabeça dos 
outros, querendo voltar pro Ceará” (LIMA, 
2002, p. 147).

Outro aspecto diferencial entre Norte e 
Nordeste é o apoio político oferecido pelos 
coronéis aos candidatos. O coronel garante 
o voto de seus subordinados em troca de 
favores políticos. Como afirma Leal (1976):

A maioria do eleitorado brasilei-
ro reside e vota em municípios do 
interior. E no interior o elemento 
rural predomina sobre o urbano. 
Esse elemento rural, como já no-
tamos, é paupérrimo. São, pois, os 
fazendeiros e chefes locais quem 
custeiam as despesas do alista-
mento e da eleição (LEAL, 1976, p. 
56).
Documentos, transporte, aloja-
mento, refeições, dias de trabalhos 
perdidos, e até roupa, calçado, 
chapéu para o dia da eleição, tudo 

é pago pelos mentores políticos 
empenhados na sua qualificação 
e comparecimento (LEAL, 1976, p. 
56). 

No romance Seringal, o médico Adel-
mar, que é candidato, passa pelas colocações 
fazendo atendimento ‘gratuito’ a população 
em troca de votos. Esta rotina no interior da 
floresta é muito comum em tempos de elei-
ção e recebe apoio dos coronéis de barranco:

O dr. Adelmar está em campanha 
política. O atendimento dos doen-
tes faz parte do programa do can-
didato – médico. A eleição é um 
comércio. O candidato adquire o 
voto do eleitor ou do dono do elei-
tor. O preço é variável, conforme 
a pessoa e as circunstâncias, e de 
natureza diversa. O do médico é a 
consulta, acompanhada do medi-
camento. Quem não cura, nem tem 
medicamento, dá roupa, sapatos, 
dinheiro, ou trafica com influên-
cias. Bom mesmo é ser amigo do 
dono do eleitor ou dispor de di-
nheiro fácil. Candidato que não é 
amigo do dono do eleitor, não tem 
dinheiro, nem nada para oferecer 
em troca do voto, perde eleição 
(FERRANTE, 2007, p. 97-98).

 Evidencia-se, assim, a importância 
do apoio político do coronel e, por conse-
quência, de todos os seus trabalhadores, uma 
vez que estes últimos sofriam a influência do 
patrão. Porém, vale a ressalva de que o poder 
do coronel se restringia “à política local, sem 
acesso às esferas decisórias” (JANOTTI, 
1981, p.10).

Bons ou maus, não se pode negar que 
os seringalistas foram partícipes dos dois 
importantes ciclos econômicos da Amazô-
nia. Eles foram personagens e junto com os 
seringueiros contribuíram para a formação 
econômica, social, cultural e política desta 
terra.
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Novo jornalismo: as técnicas da ficção como mosaico factual

Francisco Aquinei Timóteo Queirós
Universidade Federal do Acre

No artigo intitulado Novo Jornalismo: 
as técnicas da ficção como mosaico factual 
busca-se discutir as estratégias textuais do 
Novo Jornalismo – “vertente” que surgiu 
na década de 1960 nos Estados Unidos – e 
que propunha a aproximação entre a narra-
tiva documental do texto de jornal ao caráter 
ficcional e fabulista da narrativa literária. 
Pretende-se entender de que maneira o Novo 
Jornalismo estabelece o deslocamento das 
fronteiras entre o “real” e o “ficcional”, bem 
como repensar os preceitos e procedimentos 
jornalísticos quanto à possibilidade de uma 
polissemia e de uma polifonia no que se 
referem às formas discursivas presentes nas 
reportagens de jornais e revistas.

Pretende-se problematizar os aspectos 
narrativos – relacionando-os à estética do 
acontecimento jornalístico e cotejando-os a 
partir da fronteira literária e histórica, que 
divisa as acepções entre fato e ficção. Nesse 
sentido serão discutidas as convergências 
entre as narrativas jornalística, literária e 
histórica, tendo-se como escopo mostrar que 
assim como a ficção penetra os domínios da 
realidade, observa-se também o movimento 
contrário, qual seja a realidade abarcando o 
espaço da ficção, numa diluição de limites. 

O Novo Jornalismo promoveu uma gui-
nada conceitual e epistemológica no modo de 
narrar a notícia, rompendo com os conceitos 
estanques da prática jornalística, como a 
objetividade e a imparcialidade. O que mar-
ca essa vertente narrativa é a localização do 
jornalista no interior da configuração do en-
redo, impregnado, ele também, de atributos 
ficcionais. Isto é, o jornalista que vai ao palco 
dos acontecimentos é, na verdade uma enti-
dade da narrativa. Percebe-se, portanto, que 
a narrativa assim como o tempo atribuem 
coerência espacial e temporal às manifesta-
ções factuais do real-histórico:

Este é o caminho tomado pelo que 
Aristóteles entendia como mimese 
(mimesis), ou seja, não a “imita-
ção” da realidade, mas o aprovei-
tamento de aspectos da realidade 
para produzir um discurso que lhe 
é semelhante ou homológico. Por 
maior que seja a afinidade deste 

mecanismo com o da ficção, são 
coisas diferentes, porque a mimese 
do discurso informativo se realiza 
em função de uma referência só-
cio-histórica, de algo que acontece 
num aqui e agora da vida social. 
E por força do dispositivo técnico 
(suporte e matriz de significações) 
em que se insere, a mimese infor-
mativa visibiliza o acontecimento 
por meio de um enquadramento 
técnico. (SODRÉ, 2009, p. 37)

Constata-se que o tempo e a narrativa 
são categorias imbricantes e têm a função de 
auxiliar os historiadores, os romancistas e os 
jornalistas na configuração da realidade his-
tórica, dos fatos e acontecimentos. A narrati-
va apresenta formas alternativas de conhecer 
e descrever o mundo e usa a linguagem para 
representar as ambíguas e contrastantes 
categorias da vida e da experiência humana. 

O debate sobre os aspectos movediços 
que coadunam fato e ficção é pródigo na 
crítica literária, jornalística e historiográfica. 
White (1994) pontua que as narrativas histó-
ricas mantêm uma relação mais íntima com 
a literatura do que com a ciência porque se 
configuram manifestamente como “ficções 
verbais”. Com isso, constata-se que o Novo 
Jornalismo constitui uma categoria híbrida 
por lidar com técnicas literárias, amalga-
mando o fictício e o verídico no mesmo pro-
cesso narrativo. As descrições e as narrativas 
também são perpassadas pela ficcionalização 
de aspectos específicos inerentes à realidade 
histórica. 

Estudiosos como Mikhail Bakhtin, 
Paul Ricoeur e Hayden White permitem 
um aprofundamento das técnicas do Novo 
Jornalismo, servindo de arcabouço teórico 
para a configuração das técnicas de constru-
ção cena a cena, diálogos, pontos de vista e 
fluxo de consciência e os detalhes simbólicos, 
elementos empregados pela vertente estadu-
nidense.  

Em Bakhtin (1998) salienta-se a ideia 
de polifonia, tecendo mosaicos sociais ricos 
em ângulos dialógicos. Importa destacar 
que, nas obras de Wolfe e Capote, a multi-
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plicidade de vozes concretiza uma alquimia 
de visões de mundo – que resultam em uma 
nova mistura de vozes, em um novo diálogo. 
E nesse novo diálogo, a realidade emerge e 
se concretiza como um relato polifônico de 
forte poder digressivo-consensual em que 
se imbricam as vozes das personagens, do 
autor, do texto e do público leitor, conferindo 
à narrativa jornalística “possibilidades aber-
tas e infinitas geradas por todas as práticas 
discursivas de uma cultura, toda a matriz de 
enunciados comunicativos onde se situa um 
dado enunciado”. (STAM, 1992, p. 74)

Em Ricoeur (2010), verifica-se que o 
caráter temporal da experiência humana se 
configura por intermédio da narrativa. Por 
isso, em Radical Chique e Novo Jornalismo 
e em A Sangue Frio, tempo e narrativa trans-
formam a sucessão de incidentes em uma 
totalidade significativa. A identidade de um 
texto narrativo deve ser buscada no caráter 
temporal “da experiência humana porque a 
narrativa é sempre um mundo temporal, o 
tempo tornado humano na medida em que 
este é reconfigurado de modo narrativo”. 
(MOTTA, 2004, p. 11)

White (1994) serve de parâmetro para 
se compreender como se justapõem fato e 
ficção na narrativa jornalística, histórica e 
literária. Apesar das tensões que as dividem 
é preciso repensá-las a partir das fronteiras 
da linguagem, como um exercício de reco-
dificação e ampliação das possibilidades 
historiográficas, literárias e jornalísticas.

Nesse sentido, a literatura e o Novo 
Jornalismo ajudam a redimensionar a busca 
pela realidade histórica, ampliando o volume 
de vozes dentro de contextos específicos, 
o diálogo entre historiadores e o passado e 
também o diálogo entre textos e realidades; 
harmonizando, dessa forma:

a estrutura específica de enredo 
com o conjunto de acontecimentos 
históricos aos quais deseja confe-
rir um sentido particular. Trata-se 
essencialmente de uma operação 
literária, vale dizer, criadora de 
ficção. (WHITE, 1994, p. 102)

A homogeneização e a planificação do 
texto jornalístico tradicional, assentado nos 
ideais de isenção e imparcialidade são a mar-
ca do modelo que predominou no final do 
século XIX e início do século XX nos jornais 
impressos. Excetuando o pequeno lapso tem-

poral em que vigorou o Novo Jornalismo. A 
desreferenciação que se verificava, conduzia 
à sensação de que todos os textos eram iguais, 
de que todos os jornais se assemelhavam.

Na década de 1960, os novos jornalistas 
começaram agir meio que por experiência 
e erro – como declara Tom Wolfe (2005) 
– aprendendo e utilizando as técnicas do 
realismo, especialmente do tipo que se 
encontrava em Fielding, Smollett, Balzac, 
Dickens e Gogol. Por instinto mais que pela 
teoria, os jornalistas começaram a descobrir 
os recursos que deram ao romance seu poder 
único, conhecido entre outras coisas como 
seu imediatismo, sua realidade concreta, 
seu envolvimento emocional, sua qualidade 
absorvente e fascinante. Esse poder se origi-
nava, sobretudo, de quatro recursos básicos: 
reconstruir a história cena a cena, registrar 
diálogos completos, apresentar as cenas pe-
los pontos de vista de diferentes personagens 
e, por último, o registro de hábitos, roupas, 
gestos e outras características simbólicas da 
personagem: 

O detalhamento do ambiente, as 
expressões faciais, os costumes e 
todas as outras descrições só farão 
sentido se o repórter souber lidar 
com os símbolos. Se puder atribuir 
significados a eles e, mais impor-
tante ainda, se tiver a sensibilida-
de para projetar a ressignificação 
feita pelo leitor. (PENA, 2006, p. 
55)

O Novo Jornalismo concentra suas nar-
rativas na utilização de recursos específicos 
e descrições detalhadas de lugares, hábitos, 
gestos, feições, comportamentos e objetos; 
procurando mostrar a realidade sob um novo 
ponto de vista, em que o relato profundo e 
subjetivo provoque emoções. 

Propõe-se que os fatos sejam tratados 
de maneira diferenciada, com maior pro-
fundidade e reflexão, tornando a escrita 
jornalística mais sensibilizada. O foco 
narrativo é alternado possibilitando ao nar-
rador ser testemunha ou participante dos 
acontecimentos. Cai, dessa forma, o mito da 
neutralidade e imparcialidade da imprensa 
convencional; contudo, mantendo sempre 
como norte a preocupação de se manter fiel 
à realidade e à veracidade dos fatos. Nesse 
sentido, o Novo Jornalismo constitui uma 
forma mais completa de narrar as notícias, 
principalmente, pela adoção de técnicas que 
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remontam aos romancistas realistas:
Os realistas do século XIX (tanto 
românticos quanto naturalistas) 
levaram ao máximo esse povoa-
mento do espaço literário pelo 
pormenor, - isto é, uma técnica de 
convencer pelo exterior, pela apro-
ximação com o aspecto da realida-
de observada. (CANDIDO, 1998, p. 
79). 

Se por um lado o contato do jornalista 
com a literatura pode torná-lo mais apto a 
exercer sua profissão de maneira mais huma-
na, ultrapassando as garantias técnicas para 
exercer um olhar mais sensível sobre o coti-
diano que o cerca; por outro lado, o mediador 
social empenhado em atuar de maneira mais 
criativa no universo jornalístico poder se 
valer dos subsídios da literatura como forma 
de transformar a mera descrição factual dos 
acontecimentos em uma narração viva, em 
que ao projeto ético e técnico do jornalista se 
acrescente também a preocupação estética. 

Para analisarmos os recursos empre-
gados pelos novos jornalistas, vamos fazer 
uso de três obras: Radical Chique e o Novo 
Jornalismo, de Tom Wolfe; e A sangue frio e 
Os cães ladram, de Truman Capote. 

Construção cena a cena: o mosaico 
factual

Nesse recurso, o autor superpõe as cenas 
como se estivesse montando um mosaico; 
cada “peça” vai dando forma e apresentando 
o fato em suas múltiplas feições, a fim de 
proporcionar ao leitor a sensação de teste-
munhar os acontecimentos no momento em 
que ocorrem. 

O exemplo que veremos a seguir foi 
retirado do livro A sangue frio de Truman 
Capote e descreve a cena do crime, na casa da 
família Clutter, brutalmente assassinados: 

Era uma cena horrível. Aque-
la moça maravilhosa – mas não 
dava nem para reconhecer. Tinha 
levado um tiro de espingarda na 
nuca, a uma distância de uns cin-
co centímetros. Estava deitada de 
lado, de frente para a parede, e a 
parede ficara coberta de sangue. 
As cobertas estavam puxadas até 
seus ombros. O xerife Robinson 
desceu-as, e vimos que ela vestia 
um roupão de banho, um pijama, 
meio soquete e chinelos – como se, 

na hora em que aquilo tudo acon-
teceu, ainda não tivesse ido para a 
cama. 
Suas mãos estavam amarradas 
atrás das costas, e os tornozelos 
atados com o tipo de cordão usa-
do para abrir e fechar venezianas 
(...). 
Voltamos para o corredor, e olha-
mos em volta. Todas as outras 
portas estavam fechadas. Abri-
mos uma delas, e era um banhei-
ro. Havia nele alguma coisa erra-
da. Achei que era a cadeira – uma 
cadeira do tipo sala de jantar que 
parecia deslocada num banheiro. 
A porta seguinte – concordamos 
que devia ser o quarto de Kenyon. 
Muita coisa do rapaz espalhada. E 
eu reconheci os óculos de Kenyon 
– numa prateleira, ao lado da 
cama. Mas a cama estava vazia, 
embora desse a impressão de ter 
sido ocupada. Então seguimos até 
o final do corredor, a última porta, 
e lá, na cama dela, encontramos 
a senhora Clutter. Também tinha 
sido amarrada. Mas de maneira 
diferente – com as mãos à frente 
do corpo, de maneira que parecia 
estar rezando – e numa das mãos 
estava segurando, agarrando, um 
lenço. Ou seria um lenço de papel? 
O cordão em torno de seus pulsos 
corria até os tornozelos, que tam-
bém estavam amarrados, e depois 
ia até o pé da cama, onde foi pre-
so – um trabalho muito complica-
do, e feito com capricho (...). E ela 
deitada ali, morrendo de medo. 
Estava usando algumas jóias, dois 
anéis e um robe, uma camisola 
branca, e meias brancas. Sua boca 
tinha sido fechada com fita adesi-
va, mas ela tinha levado um tiro à 
queima-roupa no lado da cabeça, 
e o disparo – o impacto – tinha ar-
rancado a fita. Os olhos estavam 
abertos. Bem abertos. Como se 
ainda estivesse olhando para o as-
sassino. (CAPOTE, 2006, p. 93-4)

Constata-se, no excerto acima, que a 
narrativa organiza o fato como algo presente, 
dinâmico e vivo. Capote vai desvelando todas 
as minúcias, todos os detalhes e reconstrói o 
acontecimento para o leitor. Para isso, o fato 
é visto como se fosse formado por diferentes 
cenas, como em uma projeção cinemato-
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gráfica. Truman Capote utiliza esse recurso 
diversas vezes em A sangue frio, tanto que 
Eduardo Belo destaca que “A descrição 
minuciosa das cenas fazia de Capote um 
cineasta do texto” (2006, p. 45).

Para compor a “imagem” da cena do 
crime, Capote utiliza-se de elementos que 
habilmente maneja. A narrativa é composta 
por uma alquimia de apelos irrestíveis, des-
tacando-se a fluência narrativa, os recursos 
de sugestão cinematográfica e as pinceladas 
de suspense.

A construção cena a cena constitui o 
elemento básico do Novo Jornalismo. A 
ferramenta permite ao repórter organizar a 
história como um imenso quadro, conferin-
do à narrativa fidelidade e dinamicidade, por 
meio da alternância de novos elementos na 
confecção do enredo jornalístico. O recurso 
potencializa os elementos da notícia, ultra-
passando os limites dos acontecimentos e 
apresentando visões mais amplas da reali-
dade. A ferramenta rompe, nesse sentido, as 
injunções burocráticas do lead, garantindo 
perenidade e profundidade aos relatos jor-
nalísticos.

Ponto de vista e fluxo de consciên-
cia: a viagem através da persona-
gem

No segundo recurso, conhecido como 
ponto de vista e fluxo de consciência, o re-
pórter apresenta a história por intermédio 
dos olhos de uma personagem particular, 
concedendo ao leitor a sensação de estar 
dentro da cabeça da personagem, experi-
mentando a realidade emocional da cena 
como a personagem a experimenta. Os novos 
jornalistas geralmente utilizavam o ponto de 
vista da terceira pessoa – “eu estava lá” – da 
mesma maneira que os memorialistas e ro-
mancistas. Era comum também a oscilação 
entre a primeira e a terceira pessoa – ora o 
jornalista participava da cena, ora se afasta-
va. Às vezes, o repórter entra diretamente na 
“cabeça” de seu personagem, experimentan-
do o mundo através de seu sistema nervoso 
central ao longo de toda uma determinada 
cena. O leitor vê as “imagens” pelos olhos de 
uma personagem:

As duas, três ou quatro da manhã, 
em algum lugar por ali, no dia 25 
de agosto de 1966, na verdade seu 
aniversário de 48 anos, Leonard 
Bernstein acordou no escuro num 

estado de louco alarme. Isso já ha-
via acontecido antes. Era uma das 
formas que sua insônia assumia. 
Então, fez o de sempre. Levantou 
e andou um pouco. Viu a si mes-
mo, Leonard Bernstein, o egré-
gio maestro, entrando no palco 
de gravata-borboleta branca e 
casaca diante de uma orquestra 
completa. De um lado do pódio do 
maestro há um piano. Ele senta na 
cadeira e pega a guitarra. Uma 
guitarra! Um desses instrumentos 
debilóides, como o acordeão, feito 
para o método Aprenda a Tocar 
em Oito Dias – Gráficos Fáceis, 
dirigido a adolescentes de catorze 
anos de Levittown com 110 de QI! 
Mas há uma razão. Ele quer pas-
sar uma mensagem antiguerra 
para uma imensa platéia de cola-
rinho branco engomado no auditó-
rio sinfônico. Ele anuncia a todos: 
“Eu amo”. Apenas isso. O efeito é 
mortificador. Imediatamente um 
negro se levanta na curva do piano 
de cauda e começa a dizer coisas 
como: “A platéia está curiosamen-
te envergonhada”. Lenny tenta co-
meçar de novo, toca alguns núme-
ros rápidos no piano, diz:
“Eu amo. Amo ergo sum.”
O negro levanta de novo e diz: “A 
platéia acha que ele deve se levan-
tar e sair. A platéia pensa: ‘Tenho 
vergonha até de cutucar meu vizi-
nho.’” Por fim, Lenny profere um 
emocionado discurso antiguerra e 
sai. 
Por um momento, sentado sozinho 
em sua casa, de madrugada, Lenny 
pensou que aquilo podia até fun-
cionar e anotou a idéia. Pense só 
nas manchetes: BERNSTEIN ELE-
TRIZA PLATÉIA DE CONCERTO 
COM APELO ANTIGUERRA. Mas 
então o entusiasmo se abate. 
Ele perdeu a coragem. Quem era 
aquele bendito negro que levanta-
va do piano e informava ao mun-
do que Leonard Bernstein estava 
fazendo papel de idiota? Não fazia 
sentido, esse negro superego no 
piano de cauda de concerto (WOL-
FE, 2005, p. 154-5)

Tom Wolfe trouxe para o Novo Jornalis-
mo o recurso do fluxo de consciência, em que 
o pensamento da personagem é reproduzido, 
na maioria das vezes de forma desorganiza-
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da, como se várias coisas viessem à cabeça 
ao mesmo tempo. Esse recurso pode ser 
percebido no início do texto Radical Chique, 
quando Wolfe descreve os pensamentos de-
sencontrados do maestro Leonard Bernstein. 

Uma característica marcante neste texto 
é a intromissão do narrador que vagueia pelo 
quarto feito um espectro e parece observar 
cada passo de Bernstein, colhe cada detalhe; 
supõe-se que ele esteja lá: “As duas, três ou 
quatro da manhã”; contudo, não está.

Detalhes simbólicos: o status de 
vida

O objetivo da intensa descrição é apre-
sentar as facetas e as nuances de cada per-
sonagem. Cada detalhe funciona como um 
signo que sempre remete a outro e a outro; 
até ter formado completamente o desenho 
psicológico e social da personagem retrata-
da na cena. A descrição de gestos, hábitos, 
costumes, vestuário, decoração não é mero 
bordado em prosa. Este recurso exige uma 
atenta pesquisa e é usado para enriquecer as 
informações sobre determinada personagem. 

Com os símbolos de “status da vida”, 
o leitor compreende melhor o espírito das 
personagens, os cenários das histórias, a 
época, enfim, entendem o contexto em que 
a personagem está situada. Vejamos o perfil 
abaixo sobre Marlon Brando feito por Tru-
man Capote:

O piso era coberto com tatames 
escuros, tendo por cima uma dis-
creta exibição de travesseiros de 
seda rústica; um pergaminho com 
carpas douradas a nadar enfeita-
va a alcova, e, sob ela, num apa-
rador, havia um vaso com lírios e 
folhas vermelhas bem arrumadas. 
O maior dos cômodos – o interno 
– usado pelo ocupante como uma 
espécie de escritório onde ele tam-
bém dormia e comia, tinha uma 
mesa comprida de laca e um local 
para dormir. 
Nesses quartos, os conceitos di-
vergentes de decoração japonesa 
e ocidental – uma tentando im-
pressionar pela ausência de enfei-
tes, pela falta de demonstrações 
de exibicionismo, enquanto a ou-
tra buscava exatamente o oposto 
– podiam ser ambos observados, 
pois Brando não parecia disposto 
a usar o espaço de armazenamen-
to do apartamento, oculto atrás 

de portas de correr de papel. Tudo 
que ele possuía estava à mostra. 
Camisas para lavanderia; meias 
também; sapatos, malhas, paletós, 
chapéus e gravatas espalhavam-se 
como a roupa de um espantalho 
desmembrado. Além de máquinas 
fotográficas, uma máquina de es-
crever, um gravador, um aque-
cedor elétrico que operava com 
sufocante competência. Aqui e ali 
pedaços de frutas parcialmente 
mordidas; uma caixa dos famosos 
morangos japoneses, do tamanho 
de ovos. E livros, uma cascata de-
les, dos quais notei The Outsider, 
de Colin Wilson, além de vários 
volumes sobre orações budistas, 
meditação zen, respiração em ioga 
e misticismo hindu, mas nada de 
ficção, Brando não lê isso. Alega 
nunca ter aberto um romance des-
de 3 de abril de 1924, dia de seu 
nascimento em Omaha, Nebraska. 
Mas, embora não se dê ao trabalho 
de ler ficção, mostra o desejo de es-
crever, e na longa mesa laca lota-
da de cinzeiros viam-se as páginas 
empilhadas de seu esforço criativo 
mais recente, no caso um roteiro 
cinematográfico intitulado A Burst 
of Vermilion. (CAPOTE, 2006, p. 
278)

No texto O duque em seus domínios, 
perfil arrebatador feito por Truman Capote, 
retrata um Marlon Brando ofuscado pelo 
sucesso e pela fama. Capote descreve em 
detalhes, o quarto de hotel em que Brando 
estava hospedado para a gravação do filme 
Sayonara, em 1956; apresentando os aspec-
tos do “status de vida” do ator e um pouco de 
sua personalidade.

O recurso compreende o registro dos 
gestos, hábitos, maneiras, costumes, estilos 
de mobília, roupas, decoração, modo de se 
comportar, com os empregados, além dos 
aspectos particulares, como o olhar, poses, 
trejeitos e estilos de andar que constituem 
os detalhes simbólicos que ajudam a confi-
gurar a cena e a personagem na urdidura do 
texto jornalístico. A ferramenta representa 
um status de vida da pessoa, mostrando o 
padrão de comportamento e a forma como a 
“personagem” Marlon Brando expressa a sua 
posição no mundo. 



459

Diálogos: a apresentação polifônica 
da personagem

O diálogo constitui o quarto recurso 
utilizado pelos repórteres na confecção 
de matérias e reportagens. A ferramenta 
cumpre no Novo Jornalismo a função de dar 
legitimidade e realismo ao que está sendo 
narrado. O diálogo também estabelece e de-
fine a personagem mais depressa e com mais 
eficiência do que qualquer outro recurso. 
Wolfe e Capote utilizam prodigamente este 
elemento para garantir mais vivacidade e 
dinamismo ao relato jornalístico – porque 
os diálogos desvelam as personagens para os 
leitores. O exemplo a seguir foi retirado do 
livro Radical Chique e o Novo Jornalismo:

“Isabel!”, diz Baby Jane Holzer 
com aquela vozinha aguda e ex-
citada que tem, sua voz de Baby 
Jane. “Oi, Isabel! Oi!”
Mais adiante na fila de cadeiras, 
Isabel, Isabel Eberstadt, a bela so-
cialite que é filha de Ogden Nash, 
acabou de entrar. 
Ela parece não ouvir Jane. Mas 
está meio longe na fileira. Ao lado 
de Jane está um sujeito de chapéu 
de feltro cor de chocolate, e ao lado 
está Andy Warhol, o famoso artis-
ta pop. 
“Isabel!”, diz Jane. 
“Quê?”, diz Isabel.
“Oi, Isabel!”, diz Jane. 
“Olá, Jane”, diz Isabel. 
“Quer ir lá atrás do palco?”, diz 
Jane, que tem de falar por cima de 
todo mundo. 
“Lá atrás?”, diz Isabel. 
“Com os Stones!”, diz Jane. “Eu es-
tava lá atrás do palco com os Sto-
nes. Eles são divinos! Sabe o que o 
Mick disse para mim? Disse: ‘Va-
mos lá, love, dá um beijinho!”
Mas Isabel virou para dizer algu-
ma coisa a alguém. 
“Isabel!”, diz Jane. 
E, à volta toda, os brotinhos se 
agitam na penumbra rococó do 
Auditório da Academia de Artes, 
tentando se instalar num bom lu-
gar ou simplesmente sentar no 
corredor do palco, gritando. E lá 
atrás a Voz da América de Quinze 
Anos grita num contralto pós-pú-
bere, a propos de nada, no vazio 
empoeirado: “Yaaaaaaagh! Sua 
bicha suja!”
Bem, e daí; Jane ri. Então, vira-se 

e diz para o sujeito de chapéu de 
feltro:
“Espere só para ver os Stones! Eles 
são sexy! Puro sexo. São divinos! 
Os Beatles, bom, sabe como é, Paul 
McCartney – o doce Paul McCart-
ney. Entende? Ele é uma pessoa 
doce. Quer dizer, os Stones são 
amargos” – as palavras parecem 
sair de sua boca como uma espé-
cie de bolha amarelo-lavanda de 
Charles Kingsley -, “todos da classe 
operária, sabe? Do East End. Mick 
Jagger – bom, Mick é demais. Sabe 
o que disseram da boca dele? Dis-
seram que ele tem lábios diabóli-
cos. Saiu numa revista. 
“Quando Mick entra no Ad Lib em 
Londres – quer dizer, não tem nada 
a ver com o Ad Lib de Nova York. 
Você chega no Ad Lib, e está todo 
mundo lá. Quer dizer, é um barato, 
todo mundo da classe baixa, tipo 
East End. Não tem mais ninguém 
interessante na classe alta, a não 
ser Nicole e Alec Londonderry, Alec 
é um marquês inglês, o marquês de 
Londonderry, e, ok, Nicole tem de 
aparecer numa feira no campo ou 
alguma coisa assim, bom, ok, ela 
vai, mas isso não quer dizer que – 
está me entendendo? Alec é tão – 
precisa ver o jeito como ele anda, 
a gente fica olhando ele andar – é 
de arrasar! Eles são jovens. Todo 
mundo jovem, uma coisa nova. 
Não é Beatles. Bailey diz que os 
Beatles são passé, porque agora a 
mãe de todo mundo já passa a mão 
na cabeça dos Beatles. Os Beatles 
estão engordando. Os Beatles – 
bom John Lennon ainda é magro, 
mas Paul McCartney está ficando 
com o bumbum grande. Tudo bem, 
mas eu não dou muita bola para 
isso. Os Stones são magros. Quer 
dizer, por isso que eles são lindos, 
tão magros. Mick Jagger – espere 
só pra você ver o Mick.” (WOLFE, 
2005, p. 138-139-140)

Wolfe utiliza em diversos momentos do 
texto A garota do Ano o recurso do diálogo, 
com isso, consegue apresentar as persona-
gens e definir as características de cada um 
a partir das variações e excitações das vozes; 
fato alcançado com o uso de reticências e 
paradas abruptas.
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Considerações finais
Constata-se que as narrativas jornalís-

ticas construídas sob os pressupostos das 
técnicas litero-factuais do Novo Jornalismo 
tomam como princípio a ideia de que a notícia 
se apresenta como um lugar de produção de 
conhecimento, trazendo à baila a problemá-
tica da representação e pondo em evidência 
o lugar em que se inscrevem suas instâncias 
enunciativas, ratificando o caráter dialógico 
e polifônico do discurso jornalístico. 

O trabalho pretendeu mostrar que longe 
de sua estrutura estandardizada, o jornalismo 
pode assumir nuanças e formas narrativas 
polifônicas e polissêmicas; estremecendo re-
gras estanques do jornalismo canônico, como 
os preceitos de imparcialidade, objetividade 
e realidade. E que a prática jornalística pode 
ir além do caráter meramente informativo e 
assumir uma postura sociológica, conden-
sando as linguagens históricas e literárias na 
configuração de grandes reportagens.
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Experiência do feminino em transito: Ambivalências e (re)ne-
gociações

Geórgia Lima
Universidade Federal do Acre

Contexto
A pesquisa, ainda inconclusa, com 

homens e mulheres, brasileiros em transito 
na fronteira da Amazônia Latina, particular-
mente, no corredor fronteiriço entre o Estado 
do Acre (Brasil) e o Departamento de Pando 
(Bolívia)possibilitou neste inicio de século 
XXI, continuar seguindo as pistas deixadas 
pelos chamados brasivianos nos cursos das 
águas, na poeira e ou, na lama das estradas, 
ramais e varadouros, permitindopensar que 
esses caminhos fazem parte de um (re)signi-
ficado do universo de seringueiros migrantes 
em território boliviano deste antes de 1970, 
paratanto seguiremos a trajetória de Maria 
Pereira dos Santos, Maria Vilma Conceição 
da Silva e Vanda Pereira do Carmo.

Neste inicio de século os brasivianos 
tornaram-se sujeitos visíveisà sociedade 
brasileira e boliviana, com nome e sobreno-
me. Uma vez que os barrancos dos rios Abu-
nã e Acre, com suas construções de cobertura 
em palha, zinco e, ou,cavacos denunciavam a 
presença de homens, mulheres e suas famí-
lias brasileiras, estes sujeitos anônimos em 
território de Segurança Nacional boliviano, 
a partir do Acordo de 2008entre Brasil e 
Bolívia, se constituíram no foco de estraté-
gias diplomáticas e políticas governamentais 
desses dois países.

No âmbito diplomático, em razão do 
Acordo/2008 a OIM – Organização Inter-
nacional de Migração – se constituiu como 
mediadora entre os governos, brasileiro e bo-
liviano, com a comunidade brasiviana visan-
do solucionar as questões de clandestinidade 
e de irregularidade da ocupação de terras 
pandinas por trabalhadores brasileiros. A 
OIM se tornou, neste cenário fronteiriço, 
a responsável pelo Censo/2009e Pós-cen-
so/2010 de famílias brasileiras em território 
boliviano, apresentandocerca de1.665 - Hum 
mil e seiscentos e sessenta e cinco,famílias 
após esses recenseamentos.

A partir de 2009, um dos resultados 
que se fez sentir ao referido protocolo, se 
manifestou em três formas de resistências de 
alguns membrosda comunidade brasiviana, 

especificamente, devido à conotação deste 
documento comouma decisãoque oficializa a 
legaliza esses sujeitos em território boliviano.

A permanência clandestina de brasivia-
nosnos seringais e colocações, mesmo diante 
de situações críticas presente naquela região 
desde 2007 (jornal “A Gazeta”, maio/2007) 
nos faz considerar a experiência social destes 
sujeitos uma vez que a ocupação familiar 
se constituíra por mais de quatro décadas, 
principalmente, na região da Província Santa 
Rosa do Abunã, configurando uma presença 
não autorizada, aqui entendida como uma-
primeira forma de resistência.

O Relatório Censo/2009 apresenta um 
dado no mínimo expressivo, uma vez que 
109 (cento e nove) famílias se recusaram a 
responder o questionário dos censores da 
OIM. Que significado tem essa “recusa” por 
parte de trabalhadores brasileiros clandesti-
nos nesta região de fronteira? Entendemos 
essa recusa como uma forma de resistência 
silenciosa à forma de regularização imposta 
e estamos considerando, neste momento, 
como uma forma de impacto aos interesses 
do Estado brasileiro em manter esses sujei-
tos em território boliviano como uma forma 
de evitar a pressão social agraria interna do 
Brasil em foco nas ações dos grupos de sem 
terra neste período. E daí ao processo de 
regularização que legitima como presença 
autorizada de 19 familias de brasileiros em 
território boliviano.

E terceira que estamos chamando de 
resistência identitáriado retornado, grande 
parte dessas famílias que não poderiam 
mais permanecer dentro dos50Km de 
fronteira, como estabelece a Constituição 
da Bolívia/2009por serem consideradas 
estrangeiras, reivindicavam o direito de 
retornar ao Brasil, contudo, alguns foram 
impactados com a descontinuidade dos ele-
mentos constitutivos do retorno nos Projetos 
de Assentamentos.

Diante deste cenário, a comunidade 
brasiviana evidencia no cenário internacio-
nal uma Amazônia Latina em perspectivas 
tensionais envolvendo famílias e ou traba-
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lhadores brasileiros e bolivianos como os 
noticiados pela imprensa escrita e falada 
entre 2007 a 2012, mas também, as possibili-
dades de rearranjos diplomáticos e políticos, 
re-afirmadores da importância da Organi-
zação de Migração no processo de legalizar 
a migração e a vida de homens, mulheres e 
suas famílias no país vizinho, a permanência 
autorizada.

As redes constituídas pela OIM para 
assegurar a legalização de dezenove famílias 
brasileiras em território boliviano envolven-
do, entre outros, oMinistério de Migração, 
o INRA – Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (Pando)que entre 2001 – 2007 
havia recenseado 243 famílias brasileiras e 
93 famílias mistas. Atualmente, a ADEMAF 
– Agencia para El Desarrollo de lasMacro-
regiones Y Zonas Fronteriza, localizado na 
cidade Cobija – Pando.

Essas redes não apenasautorizam a 
presença de brasileiros e a circulação,mas, 
também,legitima a identidade brasiviana 
com a constituição de duas comunidades 
denominadas Los Angeles, constituída de 
nove famílias e Arroyo Seco com 10 famílias 
brasileiras. Ambas localizadas na Província 
de Puerto Rico a cerca de 240 km de distân-
cia da fronteira - cidade de Cobija. 

Contudo, em razão da resistência de 
retorno se estabelece a segunda rede cons-
truída e representada pelos próprios brasi-
vianos, envolvendo direta ou indiretamente 
o Ministério da Agricultura e do Exterior, o 
Consulado brasileiro em Cobija, e INCRA. 
Vale lembrar que os representantes da OIM 
se encontram diretamente co-relacionados e 
articulados com essas duas redes e os brasi-
vianos. 

Nesse sentido,o governo brasileiro 
apresenta a alternativa do retornode famílias 
ao Brasil,entre outros setores, oINCRA/Acre 
– Instituto de Colonização e Reforma Agra-
ria com status de aparelho estatal passou a 
coordenar e gerenciar o retorno bem como 
promover o assentamento dessas famílias.

A partir de 2011 de acordo com o IN-
CRA,seregularizou e legitimou a posse da 
terra dos retornados ao realizar o assenta-
mento de cerca de 150 famílias debrasivia-
nos nos projetos PA Triunfo (Município de 
Plácido de Castro), Porto Carlos (Município 
de Brasiléia) e outros, ainda, estão em fase de 
conclusão na região do Município de Capixa-
ba (Relatório INCRA-Ac, 2010 e relatório de 

campo/2011).
Desta forma, podemos afirmar que são 

três as situações de rearranjos dos brasivia-
nos a partir de 2010 que configura o cenário 
da fronteira latino–amazônica Sul-Ocidental 
brasileira.1º) os autorizados e legalizadosre-
presentando dezenove famílias constituindo 
e vivendo num espaço pluricultural na região 
de Puerto Rico; 2º) os não autorizados que 
ainda vivenciam suas experiências, princi-
palmente, na zona de fronteira de Santa Rosa 
do Abunã e; 3) os retornados em processo de 
reorganização social nos Projetos de Assen-
tamento do INCRA/Ac.

Portanto, aqui iremos analisar uma 
narrativa de três mulheres que vivenciam 
esse cenário plural e contraditório, aonde as 
redes estatais como a mão invisível conduz 
todo processo de reordenamento desta 
fronteira, mas também permitem que se 
apreendam as formas subjetivas de enfrenta-
mento do deslocados, as falas das mulheres 
aqui analisadas ora possibilitam percebera 
submissão aos ordenamentos legitimadores 
do poder, outra ora, a situação singular de 
deslocado apresenta-se no cotidiano de viver 
em encruzilhada de fronteiras entendida em 
sua forma mais ampla.  

Primeiracena – Entre o conflito mani-
festado e o espaço do vivido.

“...pra onde é que eu vou?”

A narradora Maria Pereira dos Santos1, 
mulher da maior idade, forte e segura de 
si. A pele negra recobre um rosto altivo de 
expressões firmes e de postura desinibida. 
Senhora de um semblante marcado pelas 
voltas do tempo, provavelmente, esposa, 
companheira, mãe e avó. 

Ao falar, seu olhar vivo do presente 
momentaneamente sinaliza um percorrer 
de outros tempos e talvez de outros espaços. 
Assim como outras mulheres brasileiras, 
Dona Maria, realiza suas experiências sociais 
há cerca de 40 anos no território boliviano de 
Pando – Bolívia, seringal Passarinho.  

Em seu relato a voz incisiva denuncia as 
condições de vida, a partir de 2009, enfrenta-
da na fronteira pandina por homens, mulhe-
res e famílias brasileiras. Esse enfrentamento 
é representado por Maria dos Santos como 
um processo de “... humilhação mais horrível 
do mundo...” evidenciando e atualizando um 
cotidiano de tensões e conflitos silenciosos, 
mas, também geradores de preocupação com 
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encaminhar das relações sociais entre tra-
balhadores latinos, brasileiros e bolivianos 
nesta região.

A premissa deste conflito social se ma-
nifesta na forma alusiva como a narradora 
ver a si e aos outros em sua mesma situação 
de deslocada, clandestina e sem direito “... 
penso qualquer ora nois fica na chuva...”. A 
simbologia da “chuva” revela a leitura desta 
mulher do processo de expulsão eminente, 
mas, também se encontra intrinsecamente 
ligada à questão agraria brasileira responsá-
vel pela exclusão social da terra, particular-
mente, durantes os idos anos de 1980. 

Nesse momento, 2009, a narrativa de 
dona Maria dos Santos revelando apreensão 
de “tomarem nosso lugar, nossa casa...”, 
revela que a fronteira do corredor pandido 
passa a ser entendida como um espaço hostil 
e a ameaçador e torna o espaço do vivido 
tenso. 

Talvez a narrativa de doma Maria dos 
Santos nos esteja colocando diante de um 
campo da hostilidade e da ameaça como 
representação da fronteira do humano (José 
Martins, Abud Esteves, 2005), uma que o 
enfrentamento narrado por esta mulher 
entre trabalhadores brasileiros e bolivianos 
a faça memorar a sua condição de migrante 
clandestina que após 40 anos em seringais 
da Bolívia, sente-se “coagida” o que explica-
ria o motor da indignação desta mulher ao 
denuncia a situação conflituosa e a expulsão 
eminente em 2009.

Ao expor sua condição de mulher des-
locada e sem direitos, pois sendo brasileira 
“nem uma casa [Brasil] eu tenho própria... e 
os bolivianos bota nois fora daqui do lugar”. 
Nesta parte de sua narrativa sinaliza que rei-
vindica um direito e isso implica pensar que 
esta sente a cidadania ameaçada. Mas, que 
cidadania se poderia pensar em sua condição 
de clandestina? Tudo leva a crer que dona 
Maria dos Santos reivindica nesse momento 
uma cidadania constituída no tempo de 
trabalho e moradia naquele lugar, colocação 
Passarinho, “40 anos...” de vivência naquele 
espaço.     

Parece-nos ambíguo como a cidadania 
do direito discutida nos gabinetes diplomá-
ticos desde 2008 a quilômetros de distancia 
dali, tenha uma conotação de cidadania 
ameaçada. É no enfrentamento concreto das 
relações sociais entre trabalhadores latinos 
expropriados, brasileiros e bolivianos, que 

a cidadania reivindicada e a ser recuperada 
está ligada temporalidades (Costa, 1989:23) 
do tempo de trabalho e vida em seringal 
boliviano.

Mas também, se pode pensar que ao 
falar comunica-se com o tempo do vivido, 
capturando por segundo, o tempo da memó-
ria (Portelli, 1996) que se misturam para evi-
denciar as trajetórias de vida desta mulher.

Mulher, representante de tantas 
outras,Antônia(s), Francisca(s), Joanas e 
Marias que realizam suas experiências nos 
seringais da Bolívia. Esta Maria de roupas 
simples e o olhar firme no seu presente, mas 
que percorre num gesto quase imperceptível, 
esse mesmo olhar se distancia de tempos de 
conflitos (Santos, 1989) talvez por revelar 
nestas palavras a síntese de uma vida, inda-
gando: “pra onde é que eu vou?”. 

Indagação que nos revela a raiz do pro-
blema de tantos outros sujeitos nesta mesma 
situação na fronteira pandina dos rios Abunã 
e do Acre. Chega até nós entre momentos 
de fugas da “fala” e o “olhar” de Maria dos 
Santos nos colocando em contato com suas 
relações sociais e com o espaço de moradia. 
Ao afirmar seu presente conflituoso “toma-
rem nosso lugar” e seu futuro duvidoso “fica 
na chuva [...] pra onde eu vou?”.

As referenciasque faz da sua condição 
de vidae das relações sociais de 40 anos 
realizadas no seringal passarinho, permite 
nomear a fronteira pandina como uma zona 
de contato. Entretanto, atualmente 2009, 
dona Maria dos Santos ao se indignar com 
processo de expropriação e expulsão devida 
a “humilhação” revela ser esta fronteira uma 
zona de conflito.

Contudo, considerando os 40 anos de 
sua presençanaquele lugar, dois aspectos 
desta temporalidade localizar sua trajetória 
migrante clandestina, o primeiro no contexto 
acreano da década de 1970 e 1980 quando o 
projeto agropecuário vencedor, produziu 
mudanças significativas domínio da proprie-
dade e do uso da terra na Amazônia acreana. 
E, o segundo, mesmo uma convivência am-
bígua como a apresentada por dona Maria, 
permite pensar na interação sociocultural 
resultante desta experiência social.       

Portanto, a narrativa e o contexto his-
tórico envolve a experiência social desta mu-
lher nas paragens fronteiriças amazônicas, 
particularmente, a partir de 2009, como um 
campo de possibilidades entre o estabelecido 
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e o vivido.
Segundacena: A continuidade legitima-

da.
[...]tantos os lugares que nem me 
lembro onde pousei, saiamos de 
um lugar para outro, sem parada 
certa[...]

Em sua narrativa Maria Vilma Concei-
ção da Silva, uma mulher de 43 anos de idade 
residente na Comunidade Los Angeles, uma 
das comunidades de brasileiros naprovíncia 
de Porto Rico – Bolívia. Começa seu dialogo 
conosco, realizado no dia 28 de julho de 
2012, fazendo referência de seu lugar e data 
de nascimento.

Em sua simplicidade de mulher o falar 
revela certa nostalgia do tempo passado de 
uma deslocadaque guarda na memória o 
nascimento como sendo peças do museu 
da vida, diz Maria: “nasci na vila acreana 
de Brasiléia no dia 30 de 04 de 1969 uma 
menina, por nome de Maria Vilma, de mãe 
seringueira e família pobre, mas honesta”.

A identidade de Maria Vilma se insere 
no espaço do vivido e é constituída a partir 
do campo relacional da tradição seringueira 
e sua representação desse universo é de po-
breza, por capricho do capital, mas é também 
constituída de homens e mulheres honestos.

Ao explicitar esse universo crivado de 
lutas cotidianas para sobreviver no espaço da 
floresta acreana, seu nascimento se constitui 
como mediador da representação dessas lu-
tas com o próprio presente do deslocamento.

Assim, é possível entender a explicação 
do seu universo, pois estese encontra inti-
mamente ligado ao contexto histórico do seu 
nascimento, 1969, momento em que a vida 
política brasileira, particularmente, a vida 
amazônica começa a ser traçada sob égide do 
Regime Militar atuante no país desde 1964, 
primeiro em razão do “vazio demográfico” e 
depois pelo processo de Integração Nacional 
agroindustrial pensado para Amazônia um 
formato integrador, particularmente, agro-
pecuarista para Amazônia acreana a partir 
da década de 1970. 

Quem é ela? Uma Maria brasileira,mi-
grante deslocada e clandestina em território 
pandino (BO), até 2010. Conta que desde 
muito cedo se tornou uma andarilha dos se-
ringais às margens do rio acre, fronteira bo-
liviana de Pando, onde vivia com sua família 
cladestinamente antes da chegada da OIM, 

o seringal que denominou de Mud – Bolívia, 
colocação Bona hora. 

A vida em transito na fronteira boliviana 
expressa a circulação, pois “foram tantos os 
lugares que nem me lembro de onde pousei, 
saiamos de um lugar para outro, sem parada 
certa... trabalhando, para os outros, no roça-
do, colhendo castanha e cortando seringa”. A 
sua condição de trabalhadora despossuída a 
colocava numa rede inversa e desigual frente 
à propriedade privada e sintetiza uma forma 
de venda da força-de-trabalho.

Desde muito cedo passou a viver em se-
ringais bolivianos por falta de condições para 
viver brasileiro, afirma que “não tinha como 
sobreviver lá no Brasil e eu não queria muito, 
só sonhava possuir um lugarzinho meu, um 
pedacinho de terra para produzir, construir 
uma casa e nela morar”. 

A oportunidade de concretizar este 
sonho a mantem estrangeira e expõem a 
situação ambígua que vivencia, “20 anos se 
passaram até meu sonho se realizasse na 
Bolívia... hoje nós temos como você pode 
ver a terra, essa casa é nossa, as plantações 
e criações...”.

Atualmente com 43anos de idade, 
Maria Vilma, é uma estrangeira legalizada 
no país vizinho mora juntamente com seu 
companheiro Edmar Lima de Almeida, 48 
anos de idade, três filhos, a nora, o neto e, 
“perutio” um agregado peruano que não sabe 
dizer o nome. 

Essa mulher narra com orgulho seu 
tempo presente por ser proprietária de uma 
área de 50hecde terra e uma casalocalizada 
na zona rural da província de Porto Rico 
–no espaço pandino, numadistancia media 
de 250Km da região cobijenha da zona de 
fronteira onde se encontrava, “...mas seria 
necessário que deixássemos tudo para trás 
e..., seguir em frente”.

O que essa Maria estava deixando para 
trás? As decisões de seguir em frente o que 
revela dessa mulher e da sua própria condi-
ção de migrante? Sob que signo estabeleceu 
o sentido de seguir enfrente em sua vida? Por 
mais que a narrativa nos permita compor um 
quadro particular desta Maria migrante ela 
singulariza a situação de migrantes despos-
suídos, se torna um retirante impulsionado 
pelas condições de trabalho e de subsistên-
cia, mas neste caso sua trajetória afirma-se 
positivamente.

Talvez estivesse deixando para trás uma 
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vida negada e despossuída de bens necessá-
rios a sua condição de trabalhadora brasi-
leira, mas, essa mesma mulher revitaliza os 
traços de brasilidade, entre outros, na fala e 
na maneira de organizar seu viver. Isso pode 
evidencia e explica, em parte, as renegocia-
ções no espaço plural que esta realizando no 
presente.

Neste contexto o novo rearranjo expres-
so na renegociação, “aqui passamos a nos 
comportar como camponeses e trabalhamos 
com a produção agrícola e com a criação de 
porco e galinha”evidenciaque a intervenção 
de legitimação e regularização governamen-
tal no espaço do vivido dos brasivianos se 
constituindo numa proposta de mudança 
econômica e da atuação desses sujeitos de 
seringueiros para pequenos agricultores.

Portanto, a perspectiva neste cenário se 
apresenta como uma melhoria na qualidade 
de vida, pois a produção das comunidades 
de brasileiros “Los Angeles e Arroyo Seco”é 
destinada à venda e a comercialização dos 
produtosem feira na vila de Porto Rico ou 
com as comunidades bolivianas das proximi-
dades daqueles espaços.

Terceira cena – Retorno: um impacto 
no espaço vivido.

“É.... Deus é bom. Deus abençoe”

Nossa terceira narradora é Vanda P. do 
Carmo, nascida em Porto Acre.Com a morte 
de sua mãe, aos dois dias de seu nascimento 
foi criada por familiares descritos por dona 
Vanda “criada pelos outros, hoje com quase 
60 anos de idade” passou grande parte desses 
anos vivendo em seringais bolivianos, diz ha-
ver vivido por mais de 30 anos e ultimamente 
morava no Seringal Porto Romeu,colocação 
Bonalzinha.

Vanda do Carmo, é uma das persona-
gens do retorno ao Brasil, atualmente vive no 
PA Triunfo, município de Plácido de Castro. 
Após contemplar por algum tempo sua casa 
e as coisas, começa sua narrativa -“aqui me 
encontro sozinha”, viúva, o marido havia fa-
lecido dias antes de sair da Bolívia e, embora 
mãe de quatro filhos cada um deles possuí 
sua família.

A solidão se tornou o primeiro impacto 
provocadono rearranjo do retorno à dona 
Vanda do Carmo, diz ela,“lá a gente era 
conhecido, para chegar às casas de meusvizi-
nhos sepassava dois dias, ou duas horasvia-
jando de canoa”. O fato de ser “conhecido” 

nesta narrativa é expressivo e nos permiteas-
similar as ideias de Z. Bawman (2005, p. 17) 
acerca do grupo de pertencimento. 

Há um profundo estranhamento das 
relações do grupo de brasivianos que ali fo-
ram reunidos para viver daquele do seringal 
expresso na fala de dona Vanda do Carmo 
quando diz “o vizinho é bem aí na frente, 
mas, parece que não conheço ninguém, os 
meus vizinhos lá, com duas horas de viagem 
de canoa, era mais vizinhos que esses da-
qui”. Implicando pensar no viver ambíguo 
demonstrando que a narradora sente-se em 
terra brasileira, mas, continua deslocada 
e fronteirada, agora o tempo do vivido nos 
seringais bolivianos retrata uma memória de 
um viver comum. Que implicará em ‘seguir 
em frente’?

O novo lugar de vivência embora no 
Brasil se configura num espaço aparente-
mente não mais tão desejado como antes, 
revelado por dona Vanda do Carmo “aqui no 
Brasil, ainda não me acostumei, não; aqui 
é muito quente, tudo é difícil, a terra é seca 
que nem cobra anda e a situação mais grave 
é a água”. Contudo, será nessas condições 
que continuará a reproduzir-se agora como 
trabalhadora rural.

O lote de terra do PA Triunfo, entregue 
pelo INCRA-Acre,descrito por dona Vanda 
do Carmo demonstra um campo devastado, 
seco e desprovido de água, principal elemen-
to para torna possível a manutenção da vida, 
em uma palavra uma terraimprodutiva, por 
quê? Os arquivosdo PA Triunfo sob guarda 
do Incra, revela em sua origem pertencer ao 
antigo seringal Triunfo e portanto de floresta 
preservada não comporta com as descrições 
desta área, o que teria deixado essa terra 
improdutiva? 

Que terras foram entregue aos retor-
nados brasivianos?Concretiza seu sonho 
de possuir uma terra? O fato é que nesse 
momento, o cenário apresentado por dona 
Vanda do Carmo parece haver impactado o 
modo de vida até então vivido por esta mu-
lher nos seringais bolivianos.

Assim como Maria Vilma na Bolívia, 
dona Vanda do Carmo também passou a ser 
proprietária de um lote medindo 10 hec de 
terra e uma casa construída em alvenaria 
no PA Triunfo, contudo sentia-se “sufocada, 
pensei em voltar para o meu lugarzinho e já 
estou observando que eu sozinha não tenho 
apuro na Bolívia”.



466

Observado nosso estranhamento acerca 
dotermo “apuro” ela nos explica que “viver 
sozinha e me manter num lugar desses é duro 
e eu lá tenho possibilidade de viver, junto 
à família do Gilberto”. De fato dona Vanda 
do Carmo estava fazendo uma comparação 
entre viver no Brasil e na Bolívia e o termo 
“apuro” serviu para expor as condições de 
vida no meio rural acreano.

Esta mulher parece haver perdido a 
esperança na possibilidade numa melhor 
qualidade de vida no Brasil, pois mesmo 
recebendo as informações de técnicos do 
INCRA-Acre acerca da construção do poço 
artesiano e do projeto luz para todos do 
governo federal, sua fala revela sobre esse as-
sunto um tom espirituoso “É.... Deus é bom. 
Deus abençoe”, parecendo ignorar a solução 
que tinha arranjado para a sua vida.

Do seringal boliviano sentia falta de sua 
vida de mulher trabalhadora que constitui 
sua identidade de castanheira“quebrando 
castanha, vendia e ai tinha meu dinheirinho; 
comprava minha sandália, minhas coisas” e 
acrescenta“não dependia de ninguém, não 
esperava por homem nenhum”.

Há certo ressentimento neste inicio de 
sua caminhada do retorno, a ausência dos 
elementos constituidores de sua identidade 
distanciava essa mulher do novo espaço que 
exigia o esquecimento do passado de tradi-
ção social extrativista e a confrontava com a 
realidade que a tornar uma produtora rural. 

Portanto, essa realidadeparece ser 
traduzida nestas palavras: “aqui ainda não 
plantei nada que produzisse, plantei mamão 
e outros pés de frutas, mas,sem água ficou de 
cortar coração”. A metáfora “cortar coração”, 
usada por esta mulher revela que reconhece 
o limite de suas forças e ao mesmo tempo 
expõem a sua condição socioeconômica de 
retornada.

Considerações finais
A título de emitir uma síntese, incon-

clusa e mediante o exposto no corpo desta 
comunicação, consideramos que os espaços 
de fronteira entre a Amazônia pandina (BO) 
e acreana (BR) se constitui um chão de 
trajetórias de, homens e mulheres, sujeitos 
descolados e clandestinos que se apresentam 
no espaço do vivido como possuidores de 
uma identidade latino amazônica diferentes, 
desiguais e complexas impactadas, a partir 

de 2008 pelo discurso de Segurança Nacio-
nal da Amazônia Bolívia que reatualizou a 
discussão de fronteira e os brasivianos no 
cenário política nacional e internacional, en-
volvendo Brasil e Bolívia no inicio do século 
XXI.

As trajetórias de vida de mulheres, clan-
destinas, regularizadas ou retornadas,apre-
sentam singularidades no interior de redes 
de poder e status circulatórios, relacionais, 
desiguais e contiguas. Essas trajetórias per-
mite coloca em perspectiva uma luta de re-
conhecimento e reabre o cenário amazônica 
internacional sob a possibilidade de discutir 
as temporalidades social na dimensão do 
vivido nesta área de fronteira.

Permitindo colocar em perspectiva a 
“nova” organização da área de Segurança 
Nacional boliviana que autorizam sujeitos 
e identidades na Amazônia Latina, pandina 
(BO) e acreana (BR), mas são igualmente 
permeados por recusas e novos modos de 
subjetivação que operam ambiguamente 
com formas atualmente desautorizadas, po-
rém presentes de modo tenso no cotidiano. 

As múltiplas narrativas do feminino 
são aqui analisadas apresentam uma relação 
espaço-temporal específica, articuladas às 
novas hierarquias de poder neste processo 
de rearranjo dos deslocamentos orientados 
pelos Estados Nacionais em foco, mas tam-
bém, o posicionamento de mulheres em suas 
trajetórias de enfrentamentos nos campos 
das temporalidades do vivido, constituindo-
se num tempo de movimento e de conflito.

Notas
1 Entrevista concedida por dona Maria Pereira dos 
Santos em 28 de setembro 2009, faz parte do acervo do Jornal 
Roda Viva – Rondônia – RO, tivemos a oportunidade de ana-
lisar e acompanhar nesta narrativa a trajetória de uma mulher 
brasileira no momento critico de sua experiência particular e 

social.
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Apresentação
Este artigo é fruto de uma pesquisa que 

iniciamos no início da segunda metade de 
2011, a partir de indagações sobre o fluxo 
migratório de haitianos para a cidade de 
Porto Velho, iniciada em janeiro de 2011. O 
interesse dessa pesquisa aborda múltiplas 
questões, tais como o aprendizado da língua 
portuguesa, trabalho, organização social do 
grupo, parentesco, inserção social, dentre 
outros. Nosso objetivo neste artigo é situar 
historicamente este fluxo migratório para o 
estado de Rondônia em relação aos demais 
movimentos migratórios negros para esta 
região, relatar parte do processo de inserção 
social do grupo na cidade de Porto Velho e 
pensar a noção de identidade cultural no 
contexto da migração internacional em rela-
ção aos haitianos.

Consideramos importante apresentar-
mos, inicialmente, um quadro geral com in-
formações prévias sobre a migração haitiana 
para a cidade de Porto Velho, na intenção de 
situarmos a discussão no tempo e no espaço 
para entendermos alguns recursos que os 
haitianos recorrem no processo de inserção 
social e a partir disso, dialogarmos com a 
noção de identidade cultural. A categoria 
haitiano é, nesta discussão, uma generalida-
de, uma escolha arbitrária que optamos para 
nos referirmos aos cidadãos emigrados do 
país caribenho, o Haiti, mas de forma algu-
mas, perderemos de vista a reflexão sobre a 
alteridade em relação a essas pessoas. Dessa 
forma, ao pensarmos no haitiano enquanto 
um outro, não perderemos de vista a noção 
de um nós, representado pelos brasileiros 
que, aqui aparece como sociedade local.

Um terremoto de grande magnitude, 
em janeiro de 2010, provocou destruição de 
diferentes aspectos na sociedade haitiana. 
Desde então, o Brasil se tornou o destino de 
muitos imigrantes desse país e já conta com 
cerca de mais de sete mil haitianos e desses, 
cerca de três mil e cento e cinquenta já ob-
tiveram o visto de permanência por razões 
humanitárias. Não há números exatos sobre 

os haitianos residentes no Brasil desde o 
início dessa migração, o que há é a estimativa 
de que desde o seu início, mais de sete mil 
pessoas desse grupo tenha entrado no Brasil, 
especialmente pela região Norte, especifica-
mente pelos estados do Acre e Amazonas. 
Esse fluxo migratório é uma novidade e um 
fato novo na história dos dois países. As 
cidades que abrigam o maior número desses 
imigrantes são Manaus, com mais de dois 
mil e Porto Velho, com aproximadamente 
mil pessoas desse grupo(2).

Situado no Mar do Caribe, o Haiti ocupa 
aproximadamente 35% ou 27.750 Km² do 
território oeste da segunda maior ilha da re-
gião, Hispaniola, dividindo-a com o vizinho, 
a República Dominicana. De acordo com Luiz 
Carlos Balga Rodrigues (2007), a população 
do país é formada por 95% de negros e 5% de 
mulatos e brancos, com duas línguas oficiais, 
a francesa e o crioulo haitiano. Segundo 
Wladimir Valler Filho (2008), o Haiti já foi 
conhecido como a “pérola das Antilhas” no 
período colonial, pois era a mais próspera co-
lônia francesa no mundo. A partir de 1791 os 
haitianos iniciaram um dos acontecimentos 
mais importantes da história, uma revolução 
social que terminou no final de 1803, tornan-
do-se a primeira República negra do mundo.

Desde então, o Haiti tem enfrentado 
momentos de instabilidade política, sobre-
tudo pelas intervenções estrangeiras, como 
a dos Estados Unidos entre 1915 e 1934. 
Atualmente, o Haiti é o país mais pobre do 
continente e se encontra sob intervenção 
das Nações Unidas desde 2004. O terremoto 
ocorrido em janeiro de 2010 devastou a capi-
tal do país e provocou prejuízos nas cidades 
vizinhas, ao sudeste, região com maior con-
centração de renda no país. Os danos foram 
incalculáveis, com cerca de 200 mil mortos, 
400 mil desabrigados e milhares de feridos. 
Diante das circunstâncias de instabilidade 
social e com o agravamento da situação no 
pós-terremoto, a alternativa para milhares 
de haitianos foi a emigração e, dentre os paí-
ses escolhidos, o Brasil se tornou o destino 
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de milhares.
Dos residentes em Porto Velho, há uma 

presença preponderante de cidadãos das 
cidades de Gonaïves e Cap-Haïtien, capitais 
dos estados de Artibonite e Nord, respec-
tivamente, além de uma minoria de Por-
t-au-Prince, a capital do país. Com algumas 
informações prévias sobre o Brasil, como o 
desenvolvimento econômico brasileiro, alta 
empregabilidade e a realização da Copa do 
Mundo de Futebol em 2014, milhares de hai-
tianos emigraram na esperança de melhores 
condições, mas por que a cidade de Porto 
Velho?

Sabemos que a maioria dos imigrantes 
haitianos não sabia da existência de Porto 
Velho, ao chegarem, porém no Acre foram 
informados por representantes do governo 
local a respeito das possibilidades de tra-
balho em Rondônia. Embora o objetivo da 
maior parte do grupo fosse ir para os grandes 
centros, como São Paulo que se apresentava 
no imaginário dos haitianos como local de 
amplas possibilidades para trabalhar, Porto 
Velho atendeu a essa expectativa, ao menos 
um primeiro momento. 

Estimamos em aproximadamente mil e 
duzentos haitianos residindo na capital por-
tovelhense, entre homens e mulheres, adultos 
e crianças, sendo cerca de 85% de homens, 
15% mulheres e  desse total, 4% são crianças. 
A língua falada pelo grupo é o crioulo haitia-
no e o francês, juntamente com o espanhol, 
a escolaridade predominante é equivalente 
ao ensino médio brasileiro incompleto, e a 
faixa etária do grupo é entre 20 e 35 anos, 
de religiões católica e evangélica tradicional 
e pentecostal. O primeiro grupo que chegou 
à cidade partiu do estado do Acre, onde per-
maneceram retidos nas cidades fronteiriças 
de Brasiléia e Assis Brasil, nas divisas com a 
Bolívia e Peru, respectivamente, após uma 
viagem com duração de semanas para alguns 
e meses para outros. Os motivos dessa migra-
ção são relacionados com a crise econômica, 
a instabilidade política e os danos causados 
pelo terremoto em 2010.

A presença do negro na formação 
do estado de Rondônia

Ao buscarmos informações sobre a 
presença do negro na formação social de 
Rondônia, constatamos por meio de levanta-
mento bibliográfico, que isto se deu em três 

frentes e momentos diferentes da história. 
A presença do negro em Rondônia se deu 
em “três momentos distintos dos processos 
de povoamento e colonização da região” 
(FONSECA, MORATO & TEIXEIRA, 2010, 
p. 5) e, ainda de acordo com os autores, por 
três segmentos diferentes. O primeiro seg-
mento ocorreu no século XVIII, no período 
colonial, formado por escravos para explorar 
os recursos minerais no Vale do Guaporé. O 
segundo foi o fluxo migratório de diferentes 
povos vindos da região do Mar do Caribe, 
predominando dentre eles os barbadianos. 
Essa migração foi motivada pela construção 
da estrada de ferro Madeira Mamoré, no 
período de 1907 a 1912.

O terceiro segmento, chamado de mi-
grantes negros isolados, aconteceu em três 
momentos diferentes da história. No final do 
século XIX, motivado pelo ciclo da borracha. 
Outro momento ocorreu entre 1950 e 1990, 
em decorrência do ciclo das minerações. E, 
por último, conforme (FONSECA, MORA-
TO & TEIXEIRA, 2010, p. 5), as “frentes 
de colonização agro-pastoris” entre 1960 e 
1990. Nesse sentido, podemos afirmar que a 
presença dos haitianos representa o quarto 
segmento de negros a fazer parte da história 
do estado de Rondônia. Por outro lado, a 
migração haitiana possui características 
diferentes dos demais fluxos migratórios de 
negros para essa região.

Dentre os diferentes fluxos migratórios 
negros, é possível percebermos as diferen-
ças, assim como em relação aos advindos do 
Caribe, os barbadianos e os haitianos, como 
a língua falada (inglês x crioulo), as origens 
coloniais (Inglaterra x França) respectiva-
mente, além dos motivos pelos quais migra-
ram, uma vez que os primeiros vieram para 
o Brasil, num contexto marcado pela grande 
necessidade de trabalhadores para a cons-
trução da estrada de ferro Madeira Mamoré, 
disputados pelos grandes empreendimentos 
como o canal do Panamá e o porto de Belém. 
Entretanto, é importante esclarecermos que

por barbadianos ficaram conhe-
cidos genericamente os trabalha-
dores caribenhos recrutados para 
a construção da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré. Cabe aqui aler-
tar que embora grande parte vies-
se de Barbados também vieram 
trabalhadores de Granada, Santa 
Lúcia, entre outras ilhas do Caribe 
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(MENEZES, 2010, p. 70). 

Ao que sabemos, há diferenças entre 
essas duas migrações do Caribe para o Brasil 
em relação aos motivos pelos quais os grupos 
migraram.

Os haitianos, diferentemente dos 
barbadianos, não foram recrutados nem 
tiveram a sua força de trabalho disputada 
por diferentes empreendimentos no local de 
origem, mas migraram independentemente 
e, ao que sabemos, o destino não era a cidade 
de Porto Velho, mas o centros urbanos do 
sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro. 
Resta saber se os haitianos permanecerão na 
cidade, retornarão para o Haiti ou migrarão 
para outras cidades do Brasil ou países do 
continente. 

Diante desse panorama, notamos a 
importância de compreender o contexto em 
que a migração haitiana para a cidade de 
Porto Velho se dá, como por exemplo, con-
siderar os fatores motivadores que levaram 
o grupo a deixar a terra de origem e como 
acontece o processo de inserção social. Se os 
barbadianos foram uma categoria estendida 
a diferentes pessoas de diferentes lugares do 
Caribe, o mesmo não ocorre com os haitianos, 
que formam um grupo coeso, ou seja, vêm 
do mesmo país, em condições semelhantes. 
O que há de diferente no interior do grupo é 
a origem em relação ao país, uns vindos do 
campo, outros da cidade, a escolaridade.

No caso dos barbadianos, sabemos 
que mantiveram um discurso identitário de 
reconhecimento com os ingleses por meio 
de recursos como a religião, a profissão e, 
dessa forma, “o grupo manteve-se por quase 
um século vivendo dentro de um espaço no 
qual não estava inserido” (MENEZES, 2010, 
p. 79), vivendo em um bairro formado por 
eles, o Barbadian Town, evitando relações 
afetivas com os brasileiros, preferindo a en-
dogamia até a segunda geração. Em relação 
aos haitianos, observamos uma diferença 
contrastiva nesses aspectos, como a adoção 
de nomes que correspondem aos nomes uti-
lizados por brasileiros, relações afetivas com 
brasileira. A esse respeito retomaremos mais 
adiante.

Do processo de inserção social dos 
haitianos em Porto Velho

Vimos assistindo o processo de inserção 

social dos haitianos na cidade de Porto Velho 
por meio de alguns aspectos, dentre eles 
ressaltamos o trabalho e a construção de 
vínculos com a sociedade local. Os ramos de 
atividade em que atuam são, em sua maioria, 
na construção civil, seguido de serviços, 
gastronomia, limpeza urbana, dentre outros. 
No âmbito do trabalho, como já apontado em 
outro lugar, há um discurso de caráter duplo, 
sendo um “positivo” e outro negativo.

o primeiro, que chamaremos de 
positivo, encara e descreve os hai-
tianos como “excelentes pessoas”, 
“honestas”, “não faltam ao traba-
lho”, “educados e humildes”; o se-
gundo, negativo, os vê como “mo-
les para o trabalho”, “somem sem 
dá satisfação”, “recorrem demais 
à Justiça do Trabalho”, “trocam 
de emprego de uma hora para ou-
tra” (COTINGUIBA & PIMENTEL, 
2012, p. 102).

Consideramos que esse discurso contri-
bui para o processo de construção imaginária 
da identidade haitiana por parte dos brasi-
leiros, uma imagem que não corresponde, de 
fato, com os haitianos, uma vez que carece 
de uma reflexão a respeito da alteridade e, 
consequentemente, de relatividade, pois é 
necessário que compreendamos, na visão 
negativista, que esses estrangeiros desco-
nheciam completamente e ainda desconhe-
cem as relações trabalhistas do Brasil, tem 
como objetivo ganhar o máximo possível de 
dinheiro para custearem a sobrevivência e 
ajudarem aos familiares na terra de origem. 
A respeito da visão positiva, não podemos es-
tranhar que o imigrante procure passar uma 
impressão boa a seu respeito no processo de 
integração social, pois seu objetivo é ser re-
conhecido e aceito pelo nacional como boas 
pessoas, agindo com humildade. As razões 
para isso são óbvias, alcançar os objetivos 
que vêm buscar, trabalhar, ganhar dinheiro, 
estabelecer-se.

Outro aspecto que temos percebido é o 
fato de “abrasileirarem” ou mesmo se apre-
sentarem com outros nomes (brasileiros), 
como – Marc por Marcos, Jean Pierre por 
João Pedro etc. –, integrarem-se religiosa-
mente, tanto com o catolicismo quanto com 
as vertentes pentecostais ou protestantes 
tradicionais, compartilhando os mesmos 
espaços com a população local e mesmo 
namoro e, em menor escala, já assistimos 
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à exogamia com brasileiras, o aprendizado 
da língua portuguesa, a escolha de um time 
de futebol de acordo com a predominância 
dos torcedores locais. Dessa maneira, o que 
percebemos é que parte do grupo que se en-
contra em Porto Velho adota uma estratégia 
diferente daquela dos barbadianos e dessa 
forma reelaboram a identidade do grupo, ao 
mesmo tempo realizam sua inserção social.

Além dos recursos proporcionados 
pelas relações trabalhistas e afetivas, há 
o aprendizado da língua e conhecimentos 
gerais sobre economia, história e cultura 
local. Nesse processo, três projetos têm 
sido de fundamental importância para o 
grupo, um de extensão pela Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR –, outro de 
ajuda humanitária pelo Serviço Pastoral do 
Migrante, da Igreja Católica e um terceiro, de 
assistência social, conduzido pelo estado de 
Rondônia por meio de sua Secretaria de Es-
tado de Assistência Social – SEAS. Dos três, 
privilegiaremos o relato das experiências 
vivenciadas no projeto de extensão, no qual 
estamos diretamente envolvidos.

Sabemos que a linguagem é o mais 
importante recurso que os seres humanos 
têm para se comunicar e a língua é um dos 
elementos distintivos, que pode denotar 
origem, etnia, classe social, gerações e, num 
processo migratório internacional, constitui-
se num dos maiores entraves para as pessoas, 
que não apenas a fala em si, mas os aspectos 
socioculturais implícitos. No caso dos hai-
tianos, temos percebido que essa barreira 
tem representado uma dificuldade, uma vez 
que são falantes de kreyòl e, no caso dos que 
estudaram também do francês.

Iniciado em julho de 2011, o projeto de 
extensão contou, inicialmente, com a partici-
pação de dois professores, uma linguísta e um 
antropólogo e, à medida que se sedimentou, 
passou a contar com a presença de outros 
profissionais, como uma filósofa, um histo-
riador, seis estudantes do curso de Letras da 
UNIR e um de Psicologia. Seu início foi no 
interior das dependências da Paróquia São 
João Bosco, onde permaneceu por um ano, 
mas por necessidade de mais espaço pelo 
aumento do número de haitianos, mudamos 
para a Escola Estadual 21 de Abril, cedida 
pelo estado de Rondônia.

Nosso interesse em colocar em prática 
esse projeto se deu pela percepção da reali-
dade enfrentada pelos membros do grupo, 

qual seja, a necessidade de aprendizado da 
língua enquanto recurso elementar para 
diálogo com a sociedade local e, ao mesmo 
tempo, contribuirmos para que o grupo pu-
desse conhecer de maneira mais rápida e di-
recionada a história, a economia, as relações 
trabalhistas e, principalmente, a língua por-
tuguês. Embasados da noção de alteridade, 
buscamos compreender que os membros do 
grupo fazem parte de uma cultura diferente 
da brasileira e com isso, nos propusemos a 
oferecer oportunidades de exercerem den-
tro do espaço local a difusão de sua língua 
materna e costumes e, ao mesmo tempo, 
compreender a dinâmica da cultura local. 

Entendemos que a concorrência e 
demanda profissional pelo trabalho são 
processos difíceis numa relação de força de-
sigual e, dessa forma, optamos por oferecer 
ao grupo a oportunidade de aprendizado dos 
recursos necessários para que pudessem se 
inserir de maneira menos tensa, uma forma a 
atender à necessidade imediata do grupo. O 
projeto tem logrado êxito, tanto para o grupo 
beneficiado quanto para nossa equipe, pois 
para uns possibilita melhor conhecimento da 
língua que aprendem, da sociedade em que 
estão se inserindo e para outros a experiência 
com o projeto, a convivência com pessoas de 
outra cultura, outra língua, a possibilidade 
de construir um material didático próprio, 
dentre outros aspectos. Sabemos que um 
processo educacional é lente e demanda re-
cursos, tanto econômicos quanto humanos. 
A estes contamos com o segundo, o primeiro 
o fazemos por nossa conta e risco.

Para os haitianos, a sala de aula é o lugar 
onde se desenvolve mais do que o aprendiza-
do da língua, parece um pedacinho do Haiti, 
onde se encontram e realizam e desenvolvem 
convívios de amizade ou familiar. É na sala 
de aula que se sentem à vontade com pessoas 
da sociedade local em vários momentos e 
tem a oportunidade de esclarecer expres-
sões, linguagem do dia a dia, gírias, é onde 
os regionalismos são trazidos para sala de 
aula e discutidos a fim de ampliar o léxico 
individual e superar dificuldades ou entraves 
da comunicação.

Migração e reelaboração da identi-
dade cultural

Há diferentes maneiras de abordar as 
migrações humanas e, da mesma forma, os 
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fatores ou motivos que as ocasionam são 
diversos. Caroline Andreani (2000), numa 
abordagem a respeito dos deslocamentos 
humanos promovidos pela economia capita-
lista, faz uma distinção entre “itinerário de 
promoção social” e “migrações de sobrevi-
vência”. A primeira diz respeito a processos 
de mudança planejados para fora do lugar de 
origem em busca de melhores condições de 
vida em períodos de tempo médio ou longo. 
A segunda é uma alternativa diante de uma 
situação de ameaças, uma saída para asse-
gurar a existência dos que migram. Para a 
autora, existe uma estreita relação entre mi-
gração e trabalho, pois os fluxos migratórios 
têm implicações políticas e econômicas.

Essa perspectiva está de acordo com 
Abdelmalek Sayad (2000) que, ao discutir a 
expectativa do retorno no contexto da imi-
gração, levanta a questão sobre os motivos 
das migrações, indagando “mas existem 
migrações, por mais reduzidas que sejam e, 
por quaisquer que sejam as razões declara-
das, que não sejam de trabalho?” (SAYAD, 
2000, p. 8). Dessa forma, entendemos que 
os processos migratórios estão circunscritos 
a contextos marcados por necessidades de 
sobrevivência, expectativa de alternativa de 
uma vida melhor, fuga de conflitos, dentre 
outros. Nesta abordagem, consideramos a 
migração haitiana como um processo amplo 
em que são envolvidos dois aspectos fun-
damentais: uma fuga desesperada de uma 
situação política e econômica de um país 
considerado o mais pobre do continente(3); 
a expectativa de realização de projetos de 
vida individuais ou coletivos por meio do 
trabalho no exterior. A partir desses dessas 
duas perspectivas temos a expectativa de que 
nelas residam elementos que nos ajudarão 
a entender o processo de reelaboração da 
identidade cultural do grupo no Brasil.

Dentre os recursos empregados no 
processo de emigração, os haitianos, ao que 
sabemos, recorrem a um conjunto de pos-
sibilidades constitutivas da sua sociedade, 
como empréstimos, venda de pertences. 
Dentre esses, destacamos um em especial, o 
que chamamos aqui de laços de obrigações 
familiares por meio de uma regra de presta-
ção de ajuda. Essa lógica remete à noção do 
que é entendido teoricamente como “sistema 
de prestações totais” (MAUSS, 2003), conhe-
cido como o “fato social total”, ou seja, o ato 
do dar, receber e retribuir, sem poder reter o 

que se recebe, sob pena de ser amaldiçoado, 
pois o que se recebe deve ser entregue a ou-
tro, passado adiante, circular, fluir.

Em relação aos haitianos, concebemos 
o “fato social total” num contexto amplo. Ao 
traçar um projeto de viagem, alguns mem-
bros desse grupo recorrem à ajuda financeira 
da família no local de origem ou que viva em 
outro país, para o custeio do trajeto, sem a 
obrigação de pagamento posterior. Entretan-
to, ao alcançar o destino, o emigrado vê-se na 
obrigação de prestar auxílio aos que ficaram, 
não no sentido de pagamento ao que lhe foi 
doado, mas atendendo à obrigatoriedade da 
retribuição prescrita por uma norma social 
de, já que recebera uma dádiva ela não deve, 
como aponta Mauss, ser retida, mas deve ser 
passada adiante, deve circular, fluir, para não 
trazer uma maldição. Assim, migrar indica 
um projeto coletivo que envolve uma extensa 
rede de laços familiares e, ao mesmo tempo, 
um dos aspectos identitários haitiano.

Segundo Stuart Hall (2003), o processo 
migratório das populações caribenhas ganha 
conotação a partir da segunda metade do 
século XX, no pós-guerra, denominado por 
“diáspora”. Para este autor, esse movimento 
diaspórico caribenho está inscrito no contex-
to de uma transformação diferenciada que 
ocorre na estrutura das sociedades modernas 
em diferentes esferas como “classe, gênero, 
sexualidade, etnia, raça e nacionalidade”. 
Nessa transformação, as identidades são re-
fletidas e percebidas numa perspectiva plu-
ral, tornando-se “deslocadas, fragmentadas” 
(HALL, 2000, p. 8-9), necessitando, portan-
to, ser discutida. Estudar o fluxo migratório 
haitiano é registrar acontecimentos e fatos 
sobre o grupo haitianos e a sociedade local, 
num processo de mudanças em que duas ca-
tegorias (brasileiro x haitiano) se relacionam 
e constroem suas relações sociais, imaginam 
o outro e se imaginam.

A discussão de Hall é orientada pelas 
perspectivas da sociologia e dos estudos 
culturais. Nesse sentido, encontramos um 
paralelo de sua abordagem com a noção 
de identidade cultural da antropologia 
elaborada por Manuela Carneiro da Cunha 
(1986), de que “a cultura não é algo dado, 
posto, algo dilapidável também, mas algo 
constantemente reinventado, recomposto, 
investido de novos significados” (CUNHA, 
1986, p. 101). A cultura, assim como a iden-
tidade, são constantemente construídas e 
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reconstruídas. Sendo algo que não se perde, 
mas que se modifica, a cultura está ligada à 
tradição que a tem como um estoque do qual 
se extrai os “sinais diacríticos” que servirão 
para se reconhecerem e serem reconhecidos 
num contexto marcado pelo nós e os outros, 
conforme o trecho abaixo:

Assim, a escolha dos tipos de tra-
ços culturais que irão garantir a 
distinção do grupo enquanto tal 
depende dos outros grupos em 
presença e da sociedade em que se 
acham inseridos, já que os sinais 
diacríticos devem poder se opor, 
por definição, a outros de mesmo 
tipo. (CUNHA, 1986, p. 100).

Desse modo, a noção de cultural 
discutida por Cunha (1986) dialoga com 
os estudos de Hall (2003), a respeito da 
concepção de identidade cultural. Para esse 
autor, no processo de migração a identidade 
cultural é algo que passa por mudanças e 
requer uma reelaboração no novo contexto 
que é ressignificado, com relações diretas 
com a tradição que é o “cordão umbilical” 
que liga o passado e o futuro com o presente, 
sem rupturas. Essa noção de identidade é 
definida ao longo da história e passa por um 
processo de mudança numa realidade em 
mudança, fazendo “emergir” o que ele chama 
de sujeito pós-moderno “descentrado”, assu-
mindo “identidades diferentes em diferentes 
momentos” (HALL, 2000, p. 8-9). 

Assim, ao partirem, as pessoas não “le-
vam para a diáspora todos os seus pertences”, 
mas uma vez instalados numa outra sociabi-
lidade, mandam “buscar o que é operativo 
para servir ao contraste” (CUNHA, 1986, p. 
101). Desse modo, com base em informações 
a partir da pesquisa etnográfica com o gru-
po de haitianos residente em Porto Velho, 
sabemos que seus membros estão inseridos 
num movimento de reelaboração da identi-
dade cultural por meio da religiosidade, dos 
laços de amizade, do aprendizado da língua 
portuguesa, do trabalho, da estrutura de pa-
rentesco, dentre outros. Refletindo sobre os 
estudos teóricos aqui apontados e a dinâmica 
do grupo, compreendemos que reelaboração 
da identidade cultural dos haitianos resi-
dentes em Porto Velho é um processo ainda 
indefinido, marcado pelos sinais diacríticos 
de um universo simbólico diverso e em con-
traste com a sociedade local, sem perder de 

vista a noção dialógica com recurso reelabo-
rador em que, ao mesmo tempo em que nega 
o outro, afirma-se.

A barreira linguística, os parcos recur-
sos financeiros, a ausência de uma “rede de 
sociabilidade” (MAGNANI, 2000) estabele-
cida, sem trabalho certo, o desconhecimento 
das leis, mais especificamente as leis do tra-
balho, os costumes da cidade, do país. Diante 
dessas circunstâncias, os haitianos dão início 
a um processo de inserção social por meio da 
construção de uma “rede de sociabilidade” 
entre os membros do grupo, valendo-se de 
recursos como a língua, a identidade nacio-
nal e sujeitos em condições semelhantes que 
se conheceram na viagem, ou pelas afinida-
des familiares. À medida que permanecem 
na cidade, a rede se estende a brasileiros por 
intermédio do trabalho, namoro, futebol, 
religião e nela reside a alteridade e, assim, 
buscarmos entender a relação entre a “rede 
de sociabilidade” e a reelaboração da identi-
dade.

A partir da discussão sobre o movi-
mento migratório do Haiti para o Brasil e da 
verificação do processo de inserção social do 
grupo em Porto Velho, será possível refletir 
sobre a problemática central deste estudo, 
cuja proposta é pensar a noção de identidade 
cultural no contexto da migração internacio-
nal, com base em Cunha (1986) e Hall (2000; 
2003). Portanto, a identidade cultural é vista 
não como algo fixo, mas em permanente 
mudança e em reelaboração constante.

Considerações finais
A vinda dos haitianos para a cidade 

de Porto Velho representa uma experiência 
nova em duplo sentido, tanto para o grupo 
quanto para a sociedade local e isso é sentido 
desde março de 2011, quando o primeiro 
grupo chegou à cidade. É possível perce-
bermos que esse movimento migratório 
caribenho tem características diferentes de 
outro da mesma região que aconteceu há um 
século, os chamados “barbadianos”. Estes, 
falantes da língua inglesa, consideravam-se 
súditos da coroa britânica, participaram de 
uma migração incentivada pela política de 
construção da Estrada de Ferro Madeira 
Mamoré, enquanto os haitianos chegaram à 
cidade sem saber de sua existência, o que po-
demos considerar um acidente de percurso, 
migraram na condição de pessoas buscando 
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melhores condições materiais para si mesmo 
e para os familiares que ficaram, falantes da 
língua kreyòl e orgulham-se de serem inde-
pendentes após impor à França uma derrota.

Por meio do trabalho vivenciam parte do 
processo de inserção social, o que encontra 
complementaridade por meio das iniciativas 
da sociedade local e do Estado por meio de 
mediação para o trabalho e assistência social, 
serviço de apoio ao migrante e aprendizado 
da língua e compreensão de elementos sim-
bólicos da cultura.

Diante desse quadro geral, assistimos à 
reelaboração da identidade cultural do gru-
po, ressignificando-a para o contexto da nova 
sociedade em que se encontram, valendo-se 
de recursos que são compartilhados pelos 
compatriotas e em relação com os brasileiros, 
mecanismos que favorecem os indivíduos 
tanto no processo de inserção social quanto 
no fortalecimento do grupo por meio de uma 
rede social alimentada por códigos e símbolos 
compreendidos pelos seus membros numa 
relação de amizade, parentesco e obrigações 
que fazem parte da realidade de origem do 
grupo. Dessa forma, estamos conscientes 
de que este processo não se encontra con-
solidado, mas em construção e em diálogo 
com os brasileiros e em estabelecimento de 
um novo conjunto de regras compreendidas 
e vivenciadas pelos membros do grupo en-
quanto possibilidade para se estabelecerem 
e usufruir dos recursos oferecidos pelo novo 
contexto.

Notas
1 Anpil bagay = muitas coisas, metáfora utilizada 
para denotar que há uma quantidade de informações que ain-
da não apreendemos.
2  As informações não fundamentadas teoricamente 
são extraídas do Projeto de Extensão Universitária Migração 
internacional na Amazônia brasileira: linguagem e inserção 
social de haitianos em Porto Velho, coordenado pela profes-
sora Marília Lima Pimentel, Departamento de Línguas Verná-
culas da Unir.
3 Em 2010 o Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento classificou o Índice de Desenvolvimento Hu-
mano do Haiti em 145º lugar, o menor das Américas e Caribe. 
Disponível em:< http://hdr.undp.org/en/media/PR3-HDR-

10-HD1-PT.pdf >. Acesso em: 28 dez. 2011. 
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Mulheres guerreiras

Gerardo Andrés Godoy Fajardo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

O mito
É sempre difícil descrever um 
mito; ele não se deixa apanhar 
nem cercar, habita as consciências 
sem nunca postar-se diante delas 
como um objeto imóvel. (BEAU-
VOIR, 1991, p.183)

Depois de indagar autores como Roland 
Bartlhes, Mircea Eliade e Mielietinski, que 
desenvolvem estudos sobre o mito, enten-
demos que as sociedades constroem suas 
práticas religiosas e cotidianas procurando 
estabelecer signos de transcendência. Isso 
porque o corpo é limitado, terrivelmente 
frágil e fatalmente perecível, mas a mente 
humana é surpreendente na sua capacidade 
de lutar diante das limitações impostas pela 
natureza. De fato, desde seus primeiros 
passos, o ser humano criou formas de ir 
além da experiência corporal e a imaginação 
foi seu combustível ao longo da sua história 
nas mais variadas culturas. A partir dessa 
perspectiva, a fatalidade da morte deixa de 
ser o fim para ser uma passagem para outras 
formas de vida. Em outras palavras, mistifi-
ca-se a morte e transcende-se a existência; 
graças ao mito apazigua-se a fatalidade e 
exalta-se a pessoa humana. Por isso, o mito é 
fonte de vida e diretriz para as incertezas da 
existência, mas também ajuda a ordenar as 
práticas cotidianas e da energia para desen-
volvê-las. Nesse sentido, o mito é um valor 
cultural a ser seguido, como fica claro nas 
crenças religiosas, mas também pode ser um 
ícone de um momento histórico como, por 
exemplo, se tornou o automóvel no mundo 
contemporâneo, pois este deixa de ser um 
mero meio de transporte e transforma-se 
num objeto que carrega diversas simbologias 
socioculturais.

Nesse sentido, tanto no âmbito das 
crenças religiosas quanto no âmbito dos 
paradigmas sociais, o mito pode ser um valor 
inquestionável pela cultura envolvida ou 
ser um elemento referencial que provoque 
dúvidas. Isso dependerá dos momentos 
históricos e da força do mito nas práticas 
socioculturais. Em concreto, a palavra mito 

é utilizada para descrever crenças religiosas 
de culturas periféricas, assim como de outras 
épocas históricas, mas não para descrever as 
crenças das religiões que ocupam um lugar 
de destaque, como é o catolicismo no nosso 
contexto, nem para se referir a valores ho-
mogêneos. Dessa forma, para os ortodoxos 
nas suas crenças é mítico e não religioso, por 
exemplo, a cosmovisão dos povos originários 
da América, assim como o politeísmo greco
-romano. Essa lógica é a mesma que diz que 
os primeiros americanos (como os chama 
Eduardo Galeano) falam dialetos ao invés de 
línguas.

Desde uma perspectiva acadêmica, 
engajada nas linhas da crítica pós-moderna, 
tanto as crenças religiosas quanto os ícones 
culturais se compõem de elementos míticos 
nos mais variados tempos históricos e geo-
gráficos. Para tal assertiva, nosso exercício 
analítico parte de um distanciamento do 
objeto, assim como de um desprendimento 
semiótico que torna possível a reflexão crí-
tica, pois, como Baudelaire na sua poesia, 
o crítico não pode ficar encantado pelo seu 
objeto, embora deva ser sensível diante dele. 
Em outras palavras, nem o poeta moderno 
nem o pesquisador cultural podem ficar 
hipnotizados pelo seu objeto; os trilhos da 
fé e as devoções pelos paradigmas culturais 
não podem invadir a pesquisa mitológica, 
pois sendo assim ela não acontece no âmbito 
do pensamento humanista defendido por 
pensadores como Edward Said e outros que 
ecoam nessas linhas.

Mulheres guerreiras
“Nós dominamos os arcos, joga-
mos dardos e montamos a cavalo, 
e não aprendemos as tarefas pró-
prias do sexo feminino” (HERÓ-
DOTO, Século V a.C.)

O trecho acima destacada reproduz 
a fala das mulheres guerreiras conhecidas 
como amazonas, que tiveram sua entrada no 
mundo ocidental pelas palavras de Heródo-
to, que é dado como o pai da história. Esse 
pensador grego, que fez diversas viagens 



476

testemunhando guerras e culturas distantes, 
descreve o primeiro encontro com essas 
belas e aguerridas mulheres, que viviam 
nas margens do rio Termodonte, próximo 
ao mar Negro (MAGASICH, 2001, p.133). 
Interessante destacar que, nesse momento 
em que escrevo, consulto e procuro esse rio 
na rede de todas as informações geográficas 
e de registros possíveis, mas esse rio parece 
sucumbir nas linhas de Heródoto, que junta 
história e fantasia, inaugurando o mito das 
amazonas. O livro de Magasich resgata uma 
informação mais precisa do mesmo filósofo 
que escreveu que os sármatas seriam descen-
dentes das amazonas. Os sármatas foram um 
povo nômade que existiram de fato percor-
rendo as estepes do rio Volga e as proximida-
des dos Montes Urais até as margens do mar 
Cáspio, na atual Rússia, Turquemenistão, 
Irã e outros países dessa região euroasiática. 
Segundo pesquisas levantadas por Magasich, 
é provável que os sármatas tivessem uma 
cultura de cunho matriarcal pelos vestígios 
arqueológicos achados nessa vasta região.

De forma paralela, é possível que a 
palavra amazonas derive do povo iraniano 
há-mazan que significa guerreiro, mas 
também da etimologia grega do prefixo “a” 
(que significa privação) mais “mazos” (que 
significa seio), pois elas teriam a falta de um 
seio para poder manusear o arco com destre-
za, sendo que essa foi umas das suas marcas 
na antiguidade grega nos relatos escritos 
(MAGASICH, 2001, p.133).

Cabe destacar que, nesse primeiro 
momento, temos dois fatores que serão 
centrais na configuração das amazonas: uma 
geografia distante e um ambiente aquático. 
Devemos lembrar que na época de Heródoto, 
para um grego ir até as fronteiras naturais da 
Ásia seria entrar no universo alheio e miste-
rioso, talvez só traduzível pelo relato mítico, 
que parece ser o mais acessível quando o ser 
humano tenta descrever o desconhecido e, 
como se afirma, a transcender suas limita-
ções ou ordenar suas lógicas socioculturais.

Na antiguidade grega, o mito volta 
a entrar nas narrativas fundacionais de 
Hipócrates, no século V a. C., afirmando 
que essas mulheres utilizam os homens por 
alguns dias para se procriarem, procurando 
fecundar uma mulher para instrui-la nas 
artes da guerra, como no manuseio do arco, 
domínio do escudo e do dardo, assim como 
na destreza da montaria, que irá ser uma das 

suas marcas até nossos dias no referente ao 
léxico contemporâneo. Quando essa criança 
era homem, ele era entregue para a cultura 
do pai.

Quatro séculos depois, as amazonas 
aparecem na guerra de Troia e, em uma das 
suas batalhas, Aquiles mata a Pentesilea, que 
era uma das líderes das mulheres guerreiras, 
causadora de muitas baixas do exército 
grego. Aquiles fica apaixonado por ela, já 
que retira sua armadura. De forma paralela, 
dentro do contexto das narrativas míticas da 
Grécia antiga, o semideus Hércules também 
tem um encontro bélico com as amazonas, 
pois devia, como uma das suas tarefas he-
roicas, conquistar o território da mulheres 
guerreiras pelo diálogo ou pela morte delas 
(MAGASICH, 2001, p.134).

Por volta do século IV a.C., a figura de 
Alexandre III da Macedônia, também cha-
mado de Alexandre o Grande ou Magno, é 
emblemática na extensão das fronteiras do 
mundo grego, que vão, no seu reinado, desde 
o norte da Grécia até o Egito e, em direção 
ao oriente, até a Índia. Cabe lembrar que o 
mundo antigo dos gregos é o berço do que 
vivemos hoje como ocidente e que, nesse 
momento de conquistas bélicas e de variados 
contatos, passa construir uma imagem do 
oriente. Dessa forma, estrutura-se a ideia de 
um outro que adquire um caráter exótico e 
perigoso, que provoca uma dupla sensação 
de fascinação e curiosidade, mas também 
de desconfiança e de medo, de rejeição e de 
admiração. Essa lógica do estranhamento 
ajuda a construir um discurso colonizador 
que vai percorrer a história de ocidente, pois 
é a base de uma estrutura cultural que teve 
dificuldade de lidar com o diferente. Relação 
emblemática que aqui discutimos sob as 
perspectivas de Homi Bhabha (1991), Tzve-
tan Todorov (2003) e Ana Pizarro (1994).

No estudo de Pseudo Calístenes Vida 
y hazañas de Alejandro de Macedonia, 
recopilado por Magasich, descreve-se o en-
contro de Alexandre o Grande com o reino 
das amazonas, que possui maças brilhantes 
como ouro e animais jamais vistos, elemen-
tos que caracterizam um espaço mágico que 
é ressaltado por um encontro epistolar com 
as mulheres guerreiras. Elas escrevem ao 
guerreiro grego para que não se aventure no 
território delas, afirmando:

(...) somos duzentas setenta mil 
donzelas armadas. Entre nós 
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não há nenhum só varão. Os ho-
mens moram no outro lado do 
rio. Anualmente celebramos uma 
festa coletiva e sacrificamos cava-
los para Zeus, Poseidon, Hefesto e 
Ares durante 30 dias. Todas aque-
las de nós que desejam perder sua 
mocidade ficam com os homens. 
E todas as meninas que dão à luz, 
passam para nós quando cum-
prem sete anos. (...) De modo que 
nós lutamos pela própria glória. Se 
vencermos a nossos inimigos ou se 
estes fogem, fica neles uma marca 
de vergonha, mas, se eles vencem, 
terão ganho só de umas mulheres 
(MAGASICH, 2001, p.137).

Não se sabe ao certo se houve bata-
lhas ou algum encontro ou acordo entre as 
mulheres guerreiras e Alexandre o Grande, 
mas o relevante é que o mito se recria e vai 
ganhando consistência como uma possibili-
dade concreta, mas nem por isso deixa de ser 
menos fantástico.

Passaram séculos para que o mito vol-
tasse a ganhar as narrativas ocidentais, pois 
a crença no mundo das mulheres guerreiras 
ficou excluída do âmbito da cultura cristã, 
haja vista que a bíblia não faz menção dessas 
sedutoras e aguerridas mulheres. Inclusive, 
durante a Idade Média, elas passam a fazer 
parte de um mundo maligno que, segundo 
Breidenbach, executavam seus filhos ho-
mens. (MAGASICH, 2001, p.139). Contudo, 
no final da Idade Média, o mundo do renas-
cimento vai ser chave para uma retomada 
da cosmovisão greco-latina no âmbito das 
ciências, das artes e da filosofia. O centro de 
essa renovada forma de interpretar o mundo 
é Veneza e um dos seus personagens mais 
ilustres é Marco Polo, que entre os anos de 
1271 e 1295, seguindo seu pai e tio, percorre 
grande parte da Ásia, utilizando como refe-
rência a Rota da seda, conhecendo assim um 
sem número de territórios que somam uma 
viagem de pouco mais de 24 mil quilômetros. 
A partir dessa experiência, o viajante vene-
ziano escreve um livro sobre suas viagens, 
que passa a ser, durante longo tempo, a 
única referência para futuros aventureiros 
que, com ele, buscarão riquezas, títulos e 
conhecimento.

Entre as mais variadas descrições da 
fascinante viagem, Marco Polo descreve o 
reino de Resmacoron, que seria a última pro-

víncia da Índia em direção ao nordeste pelo 
mar, onde haveria uma ilha habitada exclusi-
vamente por mulheres e outra por homens. 
Os homens visitam a ilha das mulheres por 
alguns meses, mas elas não vão para a ilha 
dos homens. Nessa narrativa, as amazonas 
ficam com os filhos até os quatorze anos 
quando são devolvidos a seus pais. Para Mi-
gasich, é provável que essa releitura do mito 
feita por Marco Polo tenha algum referencial 
concreto, haja vista o sistema de filiação por 
linha materna frequentes no Extremo Orien-
te (MAGASICH, 2001, p.140).

Dois séculos depois, o navegante 
genovês Cristóvão Colombo que, como o in-
dicam os autores desse estudo (HOLANDA, 
1991; FUENTES, 2001; MAGASICH, 2001; 
UREÑA, 1994; PIZARRO, 2009; ROJAS 
MIX 1994 e TODOROV, 2003), utilizou o 
livro de Marco Polo como guia geográfico e 
de inspiração metafísica. De fato, ele pro-
cura as referências do veneziano e morreu 
acreditando ter atingido seu objetivo, que 
era chegar na Ásia pelas costas (GALEANO, 
2000, p.15).

No relato da sua primeira e singular via-
gem, Colombo descreve a ilha de Martinino 
(talvez a atual Martinica), na qual assegura 
ser uma ilha só de mulheres. Entretanto, por 
problemas de navegação, não desembarca 
nela. Na sua descrição, Colombo repete as 
informações de Marco Polo sobre essa so-
ciedade só de mulheres dando nova vida ao 
mito numa geografia ainda a ser confirmada 
como um novo continente.

Navegantes ao abismo
O metafórico título Febre do ouro, febre 

da prata, do esclarecedor livro de Eduardo 
Galeano As veias abertas da América La-
tina, sintetiza com maestria o espírito dos 
navegantes e dos conquistadores do Novo 
Mundo. De fato, esse alucinados homens, 
que procuraram riquezas e um lugar nas cor-
tes europeias, viveram um momento febril 
no qual a consciência renascentista ainda 
vivia sob as nevoas da Idade Média. Por isso, 
como distinguem Rojas Mix e Ana Pizarro, os 
monstros estão à espreita das suas vivências, 
mas também existe a possibilidade de uma 
utopia capaz de construir um Éden terrenal. 
Por isso, o ensaio de Holanda chama-se Visão 
do paraíso, pois esses primeiros navegantes 
e conquistadores tiveram, como inspiração 
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para suas façanhas, um ideal de ver e de vi-
venciar algo idílico, capaz de enriquecer seus 
bolsos e suas almas. A alucinação é constante 
e antessala do banquete barroco, que no 
período colonial constrói uma sociedade 
americana baseada no exagero e em uma 
constante transgressão das suas próprias 
normas econômicas e morais, como o distin-
gue Carlos Fuentes em seu ensaio O espelho 
enterrado (2001).

De volta às expedições, devemos lem-
brar que na época de Colombo a ciência tenta 
criar novos paradigmas para as interpreta-
ções eclesiásticas, que por sua vez estavam 
sob o signo da superstição. Estamos falando 
de um contexto no qual se acreditava, entre 
muitas barbaridades, que havia bruxas e por 
isso muitas mulheres acabaram nas foguei-
ras da inquisição. De fato, para esses homens 
que se aventuravam nos mares sem fim e nas 
terras indómitas, personagens como Satã 
andavam soltos nos confins de um planeta 
que tinha para eles um tamanho sem limite. 
A aventura era similar ao desejo de riqueza e 
jogar a vida pelo fio da especulação geográ-
fica fazia parte de uma experiência de dupla 
face: vida em glória ou morte na tentativa 
de viver em glória. Para esses navegantes, 
a aventura da viagem era um tudo ou nada: 
a plenitude do triunfo sorteando a morte a 
cada instante, fosse numa nau prestes a cair 
num oceano com forma de abismo, fosse nas 
intermináveis trilhas de terras incógnitas.

O navegante genovês, na sua empresa 
patrocinada pelos reis católicos de Castela 
e Aragão, apostou como ninguém nas suas 
interpretações geográficas e nos seus relatos 
se pode verificar o desejo pelo ouro do qual 
devia prestar contas, mas como muitos que 
seguiriam suas linhas tortas, morreu no es-
quecimento, sem o merecido reconhecimen-
to e bem-estar. Antes dele, depois dele e até 
nossos dias, há uma legião de aventureiros 
que deseja encontrar o El Dorado, que, se-
gundo as descrições dos indígenas da região 
dos Andes Colombianos, tratava-se de um 
reino todo feito de ouro no qual o próprio rei 
se cobria de pó do cobiçado metal. Interes-
sante é que essa lenda é contada pelos indí-
genas para os espanhóis, uma vez observada 
a obsessão febril dos europeus pelo precioso 
metal.

Por meio das ferramentas da filosofia da 
linguagem (Bakhtin, 1999), entendemos que 
os indivíduos acreditam, defendem, vivem 

e morrem pelos valores estabelecidos pelos 
discursos culturais que lhes são contemporâ-
neos e dominantes, mas que também esses 
valores poder ser questionados e derrubados 
por vozes dissonantes. Por isso, entendo que 
o desejo, que mobilizou os aventureiros de 
outrora e que ainda impulsiona as grandes 
maiorias em experiências febris por um bem 
estar regado a ouro, é uma construção dis-
cursiva e não uma fatalidade humana, pois 
o erro tem sido naturalizar determinados 
comportamentos humanos, como o desejo 
pelo ouro.

As guerreiras do grande rio
Desde as alturas andinas, buscando o 

País da Canela (uma especiaria de valor na 
época) e procurando os tesouros de El Dora-
do, saiu, em 1541, uma expedição comandada 
por Francisco Pizarro em direção às infinitas 
e selváticas terras do oriente. Esse espanhol, 
que já conquistara o Império Inca, vai acom-
panhado de Francisco de Orellana, mas, 
sobretudo, do escritor e frade dominicano 
Gaspar de Carvajal, que contará a travessia 
pelo rio mais caudaloso do mundo em 6400 
quilômetros de navegação e trilhas selváti-
cas. No seu relato, pela primeira e única vez 
na história do mito das mulheres guerreiras, 
conta-se uma batalha com elas na qual o 
cronista perderia um olho.

Essa espetacular expedição, retratada 
pelo cineasta alemão Herzog nos anos seten-
ta, sob o título Aguirre, A cólera dos deuses, 
contava com 220 espanhóis, 4000 índios, 
200 cavalos, algumas lhamas e porcos. Desce 
das alturas de Quito, seguindo os caminhos 
indígenas e os torrenciais afluentes do rio 
Maranhão. Na imensidão da selva, os homens 
de Orellana constroem uma embarcação que 
os levaria rio abaixo numa vivência de fome 
e de desespero, que Klaus Kinski representa 
com uma singular loucura no filme de Her-
zog. O conquistador Pizarro não embarca 
nessa aventura, pois só a construção da 
nau levou semanas de fome e cansaço. Ele 
retorna a Quito, mas Orellana encara o rio e 
realiza uma travessia que no final terá poucos 
sobreviventes e nada de ouro, mas com um 
enorme território percorrido e a lenda das 
mulheres guerreiras revivida nas palavras do 
frade, fato este que dará nome europeu ao rio 
e à região: Amazonas.

Nessa aventura, a fome foi tanta que os 
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homens de Orellana chegaram a tomar sopas 
com ervas fervidas com algum coro de roupa 
ou sapato, mas o pior foi sofrer os ataques 
de um exército de mulheres, que Carvajal 
descreve da seguinte forma:

Estas mulheres são muito brancas 
e altas e têm longos cabelos tran-
çados e enrolados na cabeça, são 
musculosas e andam nuas em pelo, 
cobrindo sua vergonha com ar-
cos e as flechas nas mãos lutando 
com dez índios. Na verdade uma 
dessas mulheres meteu um palmo 
de flecha num dos barcos e outra 
um pouco menos, ficando nossos 
barcos parecendo porco-espinho. 
(CARVAJAL, 1992, p.79-81)

 
No decorrer do relato, sobressai a hos-

tilidade dos povos ribeirinhos que atacam 
constantemente os espanhóis e que poucas 
vezes são amigáveis, quando é sabido que 
nesses primeiros contatos são de uma curio-
sidade amigável. Acredito que haja especu-
lação no relato nesse aspecto para ressaltar 
o valor dos expedicionários e para satanizar 
os indígenas. Também, no recorte acima, 
percebe-se que a descrição das guerreiras 
é uma nova versão do texto de Marco Polo, 
que deturpa a realidade racial dos povos ori-
ginários da região, que são morenos e baixos. 
Entretanto, nota-se certo toque de humor na 
descrição do resultado do ataque das mulhe-
res, fato que descontrai o relato do frade.

A cena emblemática do texto é quando o 
capitão fala com um indígena sem a necessi-
dade de intérprete e com uma quantidade de 
informações de difícil credibilidade, conside-
rando as dificuldades das línguas e da orga-
nização do pensamento, como se observa no 
seguinte parágrafo:

O capitão perguntou se as mulhe-
res pariam; o índio respondeu que 
sim. O capitão preguntou, como 
não sendo casadas nem morando 
homem com elas podiam engravi-
dar; o índio disse que essas índias 
se encontravam às vezes com ín-
dios. Quando tinham vontade se 
reuniam para guerra contra um 
grande chefe que reside e tem sua 
Terra próxima à dessas mulheres e 
os trazem à força para suas Terras 
ficando com eles o tempo que dese-
jam. Depois de ficarem grávidas 
os enviam de volta sem lhes fazer 
mal. Mais tarde quando chega o 

tempo de parir se forem meninos, 
matam e enviam ao pai e se forem 
meninas as criam com muito or-
gulho e ensinam a arte da guerra. 
(CARVAJAL, 1992, p.87)

Como podemos observar, o lado malva-
do das mulheres guerreiras é reforçado por 
Carvajal, pois elas matam o filho homem e, 
novamente, cuidam de forma especial das 
meninas, educando-as na arte da guerra. 
Em outro momento da descrição do mundo 
das amazonas, fala-se de cidades com casas 
e templos de pedra, grandes obras de uma 
civilização isolado no meio da selva com 
muito luxo e metais preciosos. Nesse ponto, 
devemos ressaltar que o desejo descritivo 
do frade não compete com a realidade da 
vasta região amazônica, que explorada até 
seus confins, carece de culturas que tivessem 
desenvolvido algum tipo de organização 
urbana com grandes obras arquitetônicas e 
com domínio da metalurgia. Nesse ponto, 
entende-se que o delírio do cronista está 
sob a influência das imagens deixadas nas 
alturas andinas e na região mesoamericana, 
nas quais se desenvolveram culturas como a 
incaica e a asteca, que os espanhóis encon-
traram e dominaram. No trecho a seguir, 
essa descrição da paisagem selvática com os 
elementos andinos é mais evidente:

Elas vestem de roupa de lã fina, 
provindas de ovelhas oriundas do 
Peru. Essa roupa é formada por 
mantas apertadas dos peitos para 
baixo, com o busto descoberto, ten-
do ainda um pano na frente por 
cordões. O cabelo é solto até o chão 
e tem coroas de ouro na cabeça da 
largura de dois dedos. Disse ainda 
que nessa Terra, segundo entende-
mos há camelos que as carregam, 
disse que há outros animais, mas 
não conseguimos entender, eles 
são do tamanho de cavalos com 
pelos enormes e pata fendida, fi-
cam presos e são poucos. (CARVA-
JAL, 1992, p.87)

Pode-se distinguir com facilidade que 
a descrição é duvidosa na sua verossimi-
lhança, pois os povos amazônicos tendem a 
nudez em vez do uso de roupas de lã, pois 
desconheciam a elaboração do tear a partir 
da criação de animais peludos, em especial 
de “ovelhas”, que foram introduzidas pelos 
ibéricos em climas frios do continente. É 
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provável que Carvajal pensasse em animais 
como as típicas lhamas andinas e que aca-
basse juntando as descrições para dar um 
efeito especial a seu texto, que naquela época 
era um gênero que causava furor dentro dos 
poucos letrados da Europa. De forma parale-
la, a descrição das guerreiras é similar àquela 
que podemos admirar na coleção de Mattei, 
que apresenta a escultura de uma sedutora 
amazona grega mal coberta com mantas que 
deixam seus peitos à mostra. Em ambos os 
casos, as amazonas não têm um seio muti-
lado e aparecem com seus arcos e flechas, 
sempre belas e aguerridas ao mesmo tempo.

É provável que o mito das mulheres 
guerreiras tenha vigorado na enorme região 
selvática sul-americana a ponto de deixar seu 
nome como referência por causa da própria 
vastidão do território. Realmente, a selva 
sempre foi uma trama para a imaginação; 
sua escuridão de verde intenso chama a um 
retorno ao Éden e com ele a um universo de 
fantasia e mito. América, esse outro lugar 
que constitui o chamado Novo Mundo (em 
demérito dos povos originários), possibilita 
a reinvenção do existente. A resposta euro 
centrista para alteridade é uma retomada dos 
seus próprios mitos com algumas alterações 
que, em muitos casos, adquirem uma versão 
americanizada que passa a caracterizar uma 
formação cultural híbrida na América Latina.

Interpretação do mito
Para interpretar um mito sobre mu-

lheres no fio da pós-modernidade, devemos 
lembrar que, como nos ensina Simone de 
Beauvoir, a mulher é um invento do homem. 
Assim, as coisas são, no sentido de Foucault, 
porque alguém diz que elas existem e, por 
isso, deter a palavra é uma instância de po-
der. De fato, desde a antiguidade grega até os 
primeiros passos do século passado, a mulher 
não tinha voz para dizer seu mundo e, até 
os dias atuais, trava uma luta de múltiplas 
fases para estabelecer um espaço semiótico 
num mundo dominado pelos signos do pa-
triarcado. Vejamos uma reflexão da filósofa 
francesa sobre a temática:

Ela é o Outro que se deixa anexar 
sem deixar de ser o Outro. E, desse 
modo, ela é tão necessária à ale-
gria do homem e a seu triunfo, que 
se pode dizer que, se ela não exis-
tisse, os homens a teriam inventa-
do. Eles inventaram-na. Mas ela 

existe também sem essa invenção. 
Eis por que é, ao mesmo tempo, 
a encarnação do sonho masculi-
no e seu malogro. Não há uma só 
representação da mulher que não 
engendre de imediato a imagem 
inversa: ela é Vida e Morte, a Na-
tureza e o Artifício, o Dia e a Noite. 
Sob qualquer aspecto que a consi-
deremos, encontramos sempre a 
mesma oscilação pelo fato de que 
o inessencial volta necessariamen-
te ao essencial. (BEAUVOIR, 1991, 
p.230)

Dentro desse contexto, quem são essas 
mulheres guerreiras chamadas de ama-
zonas? Por que percorreram continentes 
e séculos para deixar seu nome numa das 
regiões mais emblemáticas na atualidade no 
referente ao problema do meio ambiente?

Essas mulheres são a ameaça e o desejo 
do homem, por isso seu invento nasce nos 
primórdios da história escrita no ocidente. 
Elas são uma espécie de sonho edipiano de 
controle articulado por uma história catárti-
ca. Em verdade, o mito tende a ser apazigua-
dor e educativo; em grande medida infantil 
e ingênuo. Em outras palavras, uma mulher 
jovem, bela e guerreira é mito corrente até os 
dias atuais, por exemplo, no cinema comer-
cial, que traz novas versões técnicas para uma 
lenda milenar e conservadora, pois faz da 
luta da mulher por um espaço diferenciado 
uma alegoria que não ameaça as estruturas 
do patriarcado.

Como observado anteriormente, o mito 
se fixa na enorme região selvática da Amé-
rica do Sul por causa da sua extensão e do 
seu mistério pelo desconhecido. De fato, há 
até pouco tempo, a selva era uma extensão 
de mistério, mas agora sabemos que ela 
transforma-se em uma savana de latifúndios 
sem mística.  Entretanto, como afirmam os 
estudos desse ensaio, o mito das mulheres 
guerreiras vigora no espaço amazônico pela 
própria construção desse outro que somos 
nós latino-americano, seja para um histórico 
olhar euro-centrista seja para uma mediática 
interpretação norte-americana. Esse mito 
também vigora em virtude do próprio relato 
de Carvajal que, junto a outros relatos do 
gênero, inaugura nossa América mágica na 
qual a realidade confunde-se muitas vezes 
com a fantasia.

Por último, vale a pena comentar que 
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a mulher sem homem é uma realidade no 
mundo do novo milênio inclusive na hora da 
fecundação, pois a ciência supera com passos 
de atleta (sob efeito de dopping) os mitos 
fundacionais da virgem e das amazonas. No 
entanto, os tempos culturais são complexos 
e híbridos como nossa América, já que, por 
mais que as estruturas sociais mudem, afeta-
das pelas ciências e pelas tecnologias, parece 
haver sempre um diálogo com estruturas e 
códigos de outras épocas. É como se os mitos 
ficassem no travesseiro, prontos para fazer 
vibrar um novo sonho ou pesadelo comove-
dor.
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Apresentação
Este artigo é resultado da pesquisa 

realizada no V Curso de Especialização em 
Educação Continuada e a Distância, ofere-
cido pela Universidade de Brasília – UNB. 
Constitui-se, portanto, objeto de estudo 
dessa pesquisa a formação continuada dos 
professores em tecnologia na educação a 
partir do Programa Nacional de Informática 
Educacional – PROINFO em Rio Branco-A-
cre.

Com efeito, a educação a distância tem 
contribuído para que docentes participem 
de cursos por meio do sistema presencial e 
a distância, adaptando-se às necessidades 
da sociedade atual que exige um profissional 
que tenha competências e habilidades de 
desenvolver projetos na área da educação 
tecnológica, integrando as Tecnologias da In-
formação e Comunicação – TIC ao Currículo 
Escolar  que deve refletir na vida do aluno.

Na EAD há uma dinâmica espaço-
temporal que define a atuação de tutores, o 
Projeto Pedagógico dos Cursos, metodologia, 
nesse formato, onde o estudante é  sujeito do 
ensino aprendizagem e contará com o apoio, 
principalmente do tutor para alcançar sua 
autonomia acadêmica.

A preocupação de como está sendo 
formada essa identidade e de como esta 
refletirá no processo de aprendizagem dos 
educandos, levou a pesquisadora desse estu-
do, a qual  atua na formação continuada de 
professores do Estado do Acre como tutora,   
a realizar essa pesquisa de campo a partir de 
observações, entrevistas e aplicação de ques-
tionários efetivados durante a realização do 
Curso Tecnologias na Educação: ensinando e 
aprendendo com as TIC, 3ª oferta, no perío-
do de junho a outubro de 2011, um projeto 
que conta com a parceria do Ministério da 
Educação, do Núcleo de Tecnologia Educa-
cional de Rio Branco e de escolas que, pre-
ferencialmente,   tenham  seus laboratórios 
de informática contemplados com o Linux 
Educacional, um software livre distribuído 

pelo MEC.
A título de esclarecimento, temos neste 

artigo um recorte  sobre alguns fundamentos 
e histórico da Educação a Distância, de ques-
tões sobre PROINFO Integrado e formação 
continuada em informática educacional 
no Acre, além de termos uma visão da for-
matação do curso tecnologias na educação: 
ensinando e aprendendo com as TIC.

Ao passo em que os dados foram coleta-
dos, as análises e discussões foram realizadas 
considerando, principalmente, as percepções 
dos cursistas que levaram a considerar que a 
formação continuada em educação tecnoló-
gica por meio da educação a distância é uma 
cultura que está sendo formada e é natural 
nesse processo que seus participantes pas-
sem por uma adaptação que inclui mudança 
de comportamento como veremos no decor-
rer dos apontamentos teóricos e discussões 
à luz de estudiosos como Maria Elizabeth 
Almeida, PRADO, Maria Elisabett Prado e 
Alberto José da Costa Tornaghi.

Proinfo integrado e formação con-
tinuada em informática educacio-
nal no Acre:

Através da Portaria número 522/MEC, 
de 9 de abril de 1997, Art.. 1º, foi criado o Pro-
grama Nacional de Informática na Educação 
– ProInfo, com a finalidade de disseminar o 
uso pedagógico das tecnologias de informá-
tica e telecomunicações nas escolas públicas 
de ensino fundamental e médio pertencentes 
às redes estadual e municipal. 

No Parágrafo único desse mesmo 
documento, temos que as ações do ProInfo 
serão desenvolvidas sob responsabilidade 
da Secretaria de Educação a Distância deste 
Ministério, em articulação com a secretarias 
de educação do Distrito Federal, dos Estados 
e dos Municípios.

Este programa passa por uma refor-
mulação por meio do Decreto nº 6. 300, 
de dezembro de 2007 e é intitulado 
Programa Nacional de Tecnologia Educa-
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cional - PROINFO, que executado no âmbito 
do Ministério da Educação, promoverá o uso 
pedagógico das tecnologias de informação e 
comunicação nas redes públicas de educação 
básica. No parágrafo único desse Decreto são 
dispostos objetivos do Proinfo:

I - promover o uso pedagógico das 
tecnologias de informação e comu-
nicação nas escolas de educação 
básica das redes públicas de ensi-
no urbanas e rurais II - fomentar 
a melhoria do processo de ensino 
e aprendizagem com o uso das 
tecnologias de informação e co-
municação; III - promover a capa-
citação dos agentes educacionais 
envolvidos nas ações do Progra-
ma; IV - contribuir com a inclusão 
digital por meio da ampliação do 
acesso a computadores, da cone-
xão à rede mundial de computa-
dores e de outras tecnologias di-
gitais, beneficiando a comunidade 
escolar e a população próxima às 
escolas; V - contribuir para a pre-
paração dos jovens e adultos para 
o mercado de trabalho por meio do 
uso das tecnologias de informação 
e comunicação; e VI - fomentar a 
produção nacional de conteúdos 
digitais educacionais. 

Promover a inclusão digital do professor 
e, consequentemente, o uso pedagógico das 
tecnologias da informação e comunicação 
através da formação continuada de professo-
res é importante para o desenvolvimento de 
saberes, de uma cultura. Como declaram 
ANGELIM e RODRIGUES(2009, p.91) em 
seu texto Evoluindo e gerando conhecimen-
to:

A sociedade humana em evolução 
gera conhecimento para sobre-
VIVER e TRANScender - sentido 
fundante da educação - expressan-
do-se e comunicando-se por sons/ 
silêncios do corpo/ voz/ língua 
falada/ canto/ de instrumentos 
de percussão (primeiro tambor) /
sopro/corda/teclado, por luzes/ 
sombras, por cores, por movi-
mentos de gestos/ dança/ toques 
físicos sutis/ virtuais, por imagens 
fixas das pinturas rupestres, da 
grafia/ escrita pictórica/ ideográ-
fica/ fonética/ alfabética/ códigos/ 
sinais/ símbolos/ desenhos/ fotos, 
por números, por imagens em 

movimento, por “emoticons”, por 
telefonia, radiofonia, televisão, 
internet, em progressiva conver-
gência digital de intensa interati-
va multimídia, tecendo uma rede 
em “ambiente virtual.(ANGELIM e 
RODRIGUES, 2009, p.91)

Como resultado desse processo, se tem 
a velocidade da informação de um público 
bem diversificado que busca respostas para 
as suas ansiedades, inquietações, satisfações, 
criações, enfim, para o seu eu. Ao passo que 
essas buscas são realizadas, informações 
passam por vários processos de comunicação 
e podem ser transformadas em conhecimen-
to. Estamos falando ainda da mutabilidade 
x mutabilidade, do que pode ser concebido 
como tal e do que pode ser negado. Somos 
sujeitos de nossa própria história e temos 
que estarmos sempre abertos às mutações, 
às aprendizagens estabelecidas em um pro-
cesso também de trocas.

Segundo avaliação de Rosa Maria Bra-
ga(2010:p.11):

Depois de quase três anos de exe-
cução do novo PROINFO é que, 
apesar de todos os esforços dedi-
cados pela união, estados e muni-
cípios para a inserção das TIC na 
prática pedagógica (que também 
dependem de sua gestão no espaço 
escolar) desde a publicação do De-
creto, materializado pela atualiza-
ção e ampliação dos laboratórios 
de informática com conexão de in-
ternet através do Programa Ban-
da Larga na Escola, da formação 
de gestores e professores através 
do Programa Nacional de Forma-
ção Continuada em Tecnologias na 
Educação – Proinfo Integrado e da 
disponibilização de conteúdos di-
gitalizados, a inserção das TIC na 
prática pedagógica das escolas pú-
blicas estaduais do Acre, acontece 
num ritmo inferior às necessida-
des de uma geração que ainda está 
sendo formada em descompasso 
tecnológico ao seu século. (BRAGA, 
2010, p.11)

Os signos, segundo Matoso Câmara 
Júnior (2000, p. 218-219), têm haver com 
símbolo que em sentido lato, quer dizer 
aquilo que se substitui convencionalmente a 
qualquer coisa para funcionar em seu lugar. 
No ambiente colaborativo esses símbolos são 
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convencionados pela comunidade de usuá-
rios que não apenas vivenciam o processo 
de construção de aprendizagem, mas pelos 
que organizam, sistematizam, analisam e 
interpretam a educação a distância: feedback 
para dizer que houve diálogo entre aluno e 
tutor em EAD ; professor de material didá-
tico para EAD modalidade presencial e não 
presencial; mediação sincrônica para con-
versação presencial, mediação assincrônica 
para conversação realizada em tempo real 
seja por e-mail, chat, bate-papo, etc.

Nesse jogo de interpretações a alteri-
dade que está relacionada a capacidade de 
se colocar no lugar do outro deve se fazer 
presente durante a comunicação seja por 
mediação sincrônica ou assincrônica, consi-
derando as diferenças geográficas, étnica e 
culturais da demanda em EAD.

A sociedade da informação e comuni-
cação, dentro de um processo global, precisa 
de profissionais com formação específica e o 
domínio de várias competências, dentre as 
quais, destacam-se a utilização das tecno-
logias e recursos midiáticos. Essa materia-
lização consiste, entretanto, em estabelecer 
comunicações sincrônicas e diacrônicas tam-
bém por meio de gêneros textuais digitais.

O design de um curso em EAD é de 
fundamental importância para que seus 
participantes tenham a visão dos fundamen-
tos teóricos, estrutura e gerenciamento dos 
recursos, distribuição e produção de mate-
riais, formatação do curso, além da forma 
de avaliação do desempenho não apenas dos 
alunos, mas dos professores/tutores, além 
dos avanços obtidos. 

Formatação do curso Tecnologias 
na Educação: ensinando e apren-
dendo com as TIC

O Curso Tecnologias na Educação: 
ensinando e aprendendo com as TIC é desti-
nado a professores, gestores, coordenadores 
pedagógicos e de ensino, que preferencial-
mente, tiveram suas escolas contempladas 
com laboratórios de informática com sis-
tema operacional Linux Educacional. Sua 
primeira oferta se deu no ano de 2009 sob 
o acompanhamento do Núcleo de Tecnologia 
Educacional – NTE de Rio Branco-Acre.

Está programado para ser desenvol-
vido em 4(quatro) meses e uma semana, 
correspondendo a uma carga horária de 100 

horas através de encontros presenciais e a 
distância, sendo 36 horas para a primeira 
modalidade e, 64 horas para a segunda. Na 
perspectiva dos objetivos gerais e específicos 
do Proinfo Integrado, este curso visa:

 Oferecer subsídio teórico-metodo-
lógico-práticos para que os pro-
fessores e gestores possam: com-
preender o potencial pedagógico 
de recursos das TIC no ensino e 
na aprendizagem em suas esco-
las; planejar estratégias de en-
sino e aprendizagem integrando 
recursos tecnológicos disponíveis 
e criando situações de aprendiza-
gem que levem os alunos à cons-
trução de conhecimento, à criati-
vidade, ao trabalho colaborativo 
e que resultem, efetivamente, na 
construção dos conhecimentos e 
habilidades esperados em cada sé-
ria; utilizar as TIC na prática pe-
dagógica, promovendo situações 
de ensino que aprimorem a apren-
dizagem dos alunos.(ALMEIDA, 
PRADO, e TORNAGHI, 2010, p.10)

Ao participar desse curso, o professor 
tem como material de apoio um guia im-
presso acompanhado de Cd-rom. Portanto, 
a matriz curricular do curso Tecnologias na 
Educação: ensinando e aprendendo com 
as TIC(100) está dividido em 04 unidades 
correspondentes aos seguintes temas: Tec-
nologia na sociedade, na vida e na escola; 
Internet, hipertexto e hipermídia; Prática 
pedagógica e mídias digitais; e Currículos, 
projetos e tecnologias.

O professor formador para trabalhar 
como tutor passa por uma formação conti-
nuada via Núcleo de Tecnologia Educacional 
de Rio Branco – Acre. Este profissional conta 
também com um guia, ou seja, material de 
apoio que está dividido em 3 partes. A primei-
ra trata sobre o Projeto Político Pedagógico; 
a segunda, sobre comentários e sugestões 
dos textos e das atividades propostas nas 
unidades e a terceira, das estratégias dinami-
zadoras para os encontros presenciais.

Quanto à avaliação, os participantes 
do curso são avaliados pela assiduidade nos 
encontros presenciais, entrega de atividades 
no ambiente de aprendizagem do PROINFO 
integrado, projetos planejados e executados 
em sala de aula com a utilização das tecnolo-
gias da informação e comunicação, apresen-
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tação dos resultados dos projetos.
A certificação dos cursistas se dá me-

diante expedição de relatórios no Sistema de 
Informação Proinfo Integrado – SIPI – uma 
ferramenta que permite acompanhar, moni-
torar e avaliar o desempenho dos participan-
tes, dos professores formadores, técnicos e 
entidades vinculadas ao Programa 22.

Ressalta-se aqui o estabelecimento de 
parcerias entre Ministério de Educação, 
Secretaria de Estado de Educação e Esporte, 
Núcleo de Tecnologia Educacional e Escolas 
que aderem ao projeto de formação. Não é 
fácil para os professores que têm uma carga 
horária extensa de trabalho em sala de aula, 
terem que conciliar estudos, família e escola. 
A dedicação exclusiva seria uma das alter-
nativas viáveis para que o profissional em 
educação participasse com mais ânimos das 
formações continuadas.

Mas como definir um bom programa de 
educação continuada? Em entrevista dada a 
Nóvoa a Revista Nova Escola respondeu: 

O aprender contínuo é essencial 
em nossa profissão. Ele deve se 
concentrar em dois pilares: a pró-
pria pessoa do professor, como 
agente, e a escola, como lugar de 
crescimento profissional perma-
nente. Sem perder de vista que 
estamos passando de uma lógica 
que separava os diferentes tem-
pos de formação, privilegiando 
claramente a inicial, para outra 
que percebe esse desenvolvimento 
como um processo. Aliás, é assim 
que deve ser mesmo. A formação é 
um ciclo que abrange a experiên-
cia do docente como aluno (edu-
cação de base), como aluno-mes-
tre (graduação), como estagiário 
(práticas de supervisão), como 
iniciante (nos primeiros anos da 
profissão) e como titular (forma-
ção continuada). Esse momento só 
serão formadores se forem objeto 
de um esforço de reflexão perma-
nente. (Revista Nova Escola, 15 de 
ago. de 2011).

Esse educador considera que o aperfei-
çoamento da prática pedagógica acontece no 
ambiente escolar a partir das trocas de expe-
riências educacionais. A escola se constitui 
um ambiente de aprendizagem e ela não pode 
ser a mesma, o professor precisa investir em 
sua formação, mas a escola também precisa 

se renovar com base nos valores étnicos e 
culturais. 

Resultados e discussões
A pesquisa compreendeu três processos: 

a pré-analise, que vai desde a exploração do 
ambiente natural a análise de leis, decretos 
e outras literaturas relacionas; a coleta de 
dados, realizada  por meio de entrevistas, 
aplicação de questionários as observações 
realizadas nos encontros presenciais; a análi-
se e interpretações dos dados considerando-
se a princípio, a percepção dos participantes 
da pesquisa. 

Nessa discussão que segue,  as entre-
vistas e os depoimentos se mesclam, não 
havendo prejuízo nas informações, muito 
menos em seus resultados que comprovam 
como tem sido a formação dos professores 
da rede pública de Rio Branco-Acre realizada 
nas escolas A, B e C .

Os dados demonstram que  1%(1) dos 
cursistas exerce a função de gestor, 9%(3) 
exerce outras funções, 6% (3) atua como 
coordenador de ensino, 6%(2) a função de 
coordenador pedagógico e 77%(27) estão 
na função de professor. que conta com a 
participação de gestores, coordenadores 
pedagógicos e de ensino. Gestores também 
necessitam de compreender a lógica das tec-
nologias da informação e comunicação – TIC 
no contexto escolar. Não se trata apenas de 
gerir recursos, mas acompanhar o tempo de 
mudanças, afinal a escola reflete diretamente 
na sociedade.

É impossível discutir o ensino inte-
grado pelas Tecnologias da Informação e 
Comunicação – TIC sem pensar no desafio 
que as escolas têm em promover a incusão 
digital dos estudantes tão defendida por 
Fagundes(2008).   A  escola necessita rever 
os seus conceitos, seus projetos, sua metodo-
logia de aprendizagem que vão  encontro dos 
valores da  comunidade escolar.

Observa-se que o Curso Tecnologias na 
Educação: ensinando e aprendendo com as 
TIC atendeu, em sua 3ª oferta, um número 
maior de professores do ensino fundamental 
inicial. Contudo, destaca-se que o curso 
possibilitou  que professores  começassem 
a utilizar o computador com as crianças a 
partir de jogos educacionais existentes nessa 
ferramenta de aprendizagem que pode, sem 
dúvida, contribuir para a formação da iden-
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tidade da criança, do estudante matriculado 
em qualquer nível e modalidade de ensino. 

Analisamos esta ação como mais uma 
conquista da escola. No Brasil, quantos 
laboratórios de informática estão fechados 
ou sem utilização por conta de uma gestão 
que não investe em seus professores, da falta 
de formação continuada voltada para área 
tecnológica ou simplesmente pelo medo que 
o professor tem de ousar, de inovar.

O governo deve oferecer cursos, dar 
condições para que os professores participem 
das novas discussões que ocorrem no cenário 
educacional brasileiro, mas o professor deve 
ser um grande empresário de sua própria 
profissão, abraçando os cursos, participando 
de seminários, conferências, fóruns, aliando 
teoria e prática pedagógica, realizando o 
trabalho em equipes, pois o seu trabalho é 
muito solitário.

A pesquisa indicou que 6% dos profes-
sores tem formação magistério, 56% são gra-
duados, 38% são pós-graduados, mas nem 
estes profissionais devem deixar de partici-
parem dos cursos de formação continuada. 

A estabilidade do professor na escola é 
importante, principalmente, para o desen-
volvimento de projetos. Os dados compro-
vam que os professores, em sua maioria, 
já atuam na educação há bastante tempo: 
16 participantes trabalham a mais de vinte 
anos, de 15 a 20 anos, 3 de 5 a 10 anos, 3 de 2 
a 5 anos e 1 está há um ano.

Não há dúvida de que as experiências 
pedagógicas do professor são importantes 
para o processo de ensino e aprendizagem 
do aluno. Se o estudante conta com um 
professor que investe em sua profissão, que 
acompanha as transformações ocorridas na 
escola, na sociedade, certamente, aprenderá 
melhor. No entanto, as experiências preci-
sam ser renovadas para atender não somente 
o mercado de trabalho, mas para que o 
educador seja também renovado enquanto 
pesquisador, agente de mudanças.

Com efeito, a distribuição do guia ao 
cursista, acompanhado de cd, cronograma 
das atividades e horário de funcionamento do 
curso constituem facilidades para realização 
do curso. Subtende-se que com essa facilida-
de tem-se, consequentemente, a participação 
dos professores de forma integral no pro-
grama de formação continuada quando, na 
verdade, nem todos os educadores têm esses 
cursos como projetos de vida que vão ajudar 

em sua profissão.
Volta-se a afirmar que o professor 

deveria dispor de um horário para o ensino 
e o outro para a pesquisa. Este profissional 
da área da educação deveria trabalhar no 
regime de dedicação exclusiva, não havendo, 
portanto, prejuízos financeiros em seu salá-
rio, pelo contrário, haveria uma valorização 
para que este pudesse se dedicar mais as 
formações pedagógicas. 

Conforme gráfico 1,  27 cursistas pos-
suem computadores conectados a internet, 
5 possuem apenas computadores e dois não 
possuem nenhum dos itens selecionados, 
dependendo estes últimos da escola para 
participarem do curso.

Computador
51%

Computador 
conectado a 

internet
20%

Câmera 
Digital

9%

Netebook
7%

Notebook
0%

Tablet
0%

Não possuo 
nenhum dos 

itens 
relacionados

13%

Valores

Gráfico 1 – Quanto aos recursos tecnológicos que o 
cursista possui

Endossa-se  com esta análise  que não 
basta possuir um computador conectado ou 
não a internet, mas é preciso que se adquira 
uma cultura de uso dessa ferramenta que 
possibilita ao professor planejar, pesquisar, 
interagir com seus alunos. A inclusão digital 
deve fazer parte dos ideários dos educadores, 
no entanto, as oportunidades ofertadas de 
cursos também necessitam serem abraçadas 
pelos profissionais. Muitas vezes o medo ain-
da da máquina contribui para a não adesão 
ao programa educacional dessa natureza. O 
depoimento dos cursistas revela esse fato:

C1- Antes do curso, lá em casa já 
havia computador, mas era para 
os meus filhos...Eu nem ligava...
Com o curso isso mudou...Eu quero 
estar na internet, fazer as minhas 
pesquisas(...) C2 Professora, se 
a senhora vê...eu tenho filhos dis-
putando o computador(...)como 
posso acessar o portal lá??? Já vi 
que tenho que comprar outro(...)
C3 - Na escola em que eu trabalho 
os computadores do laboratório de 
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informática roubaram, mas com o 
curso temos visto as outras possi-
bilidades com outras tecnologias 
existentes na escola enquanto essa 
situação é resolvida(...)C4 – Pro-
fessora, eu não consigo fazer as 
minhas atividades no computa-
dor! Ainda sou do tempo da escrita  
no caderno mesmo(...) 

(Depoimentos de cursistas – 3ª 
oferta/2011)

Com base nos objetivos da pesquisa,  
temos um perfil de professores que não têm 
o hábito de realizar suas atividades peda-
gógicas fazendo uso do computador. Estes 
profissionais necessitam, portanto, estar 
engajados na nova era digital. A sociedade 
evolui e as escolas necessitam participar 
dessas mudanças. 

O fato de que 90% dos cursistas residir 
e trabalhar no mesmo bairro se constitui 
também um ponto positivo que favorece a 
participação destes no curso. A rotina de 
trabalho do professor deve favorecer muito 
a sua prática pedagógica para o mundo das 
descobertas, das relações pessoais, das análi-
ses críticas para determinado objeto.

Quanto à metodologia utilizada nos 
encontros presenciais e a distância em 
adequada ou inadequada, 91% dos cursistas 
avaliaram como adequada a carga horária e 
planejamento do curso. É muito importante 
ter o olhar crítico do cursista sobre determi-
nado objeto, sua aprendizagem e as estraté-
gias que estão sendo utilizadas para que ele 
alcance os objetivos do curso Tecnologias na 
Educação: ensinando e aprendendo com as 
TIC, ao passo que consegue avaliar o tempo 
versus estratégias de ensino a distância.

Espera-se que os educadores que par-
ticiparam do curso deem continuidade as 
atividades pedagógicas integrando as tecno-
logias da informação ao currículo de maneira 
interdisciplinar, promovendo a inclusão dos 
alunos na era digital, para novos processos 
de aprendizagem, novos conhecimentos. 

O perfil do professor tutor foi outro item 
avaliado, o qual  teve uma aprovação de 100% 
participantes da pesquisa que o julgaram 
como adequado para atuar nessa formação 
de professores do Curso de Tecnologias na 
Educação: ensinando e aprendendo com as 
TIC. Em um curso a distância o tutor tem 
um papel de fundamental importância, pois 
é ele que faz a mediação entre o aprendiz e 

o conhecimento, orientando, conduzindo 
a aprendizagem para que os estudantes 
busquem a autonomia, participem das ativi-
dades propostas. 

A infraestrutura de um curso contribui 
para que os cursistas fiquem mais bem am-
bientados, principalmente, depois de um dia 
de trabalho. O educador deve cuidar de bem 
de seus alunos, assim como a escola deve 
zelar pelo bem-estar do professor. 

A pesquisa apresenta  a falta de tempo 
para se dedicar aos estudos como uma das 
maiores dificuldades que os cursistas têm 
para participar do curso efetivamente. Os 
problemas particulares também são aponta-
dos como barreiras para essa participação no 
curso. Em seguida temos a falta de computa-
dores ligados à internet na escola, como 3º 
fator.

Os laboratórios de informática são co-
nectados à internet, porém a assistência téc-
nica depende dos técnicos de informática da 
Secretaria de Educação e Esporte e do NTE 
de Rio Branco-Acre e quando o problema 
está rede de fibra ótica que as escolas passam 
mesmo por uma burocracia para terem os 
serviços de internet funcionando a contento.

A banda larga nas escolas precisa mes-
mo ainda ser aumentada, alargada, como 
o próprio nome já diz e os computadores 
necessitam de uma configuração compatível 
para uma melhor transmissão de dados. 
Acompanhemos os depoimentos dos cursis-
tas a respeito dessa questão:

C1 – Professora, esses computa-
dores não prestam (...) já estou 
estressada com esse programa do 
computador; C2 - Professora, já 
andei quase todos os computado-
res e não consegui conexão(...) C3 – 
Professora, tentei acessar, porém o 
computador não carrega(...)Quase 
sempre aparece a mensagem de 
que houve falha no carregamento.
C4 – Professora, eu também já an-
dei quase todos os computadores e 
aparece a mensagem que a minha 
senha não confere. Tenho certeza 
de que minha senha está certa! 

(Depoimentos de cursistas – 3ª 
oferta/2011)

Interessante que a falta de informática 
básica não foi  avaliado pelos cursistas como 
uma das maiores causas apontadas como 
obstáculo para não participação efetiva nas 
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atividades propostas, quando este item se 
constitui um dos critérios para fazer a ins-
crição no curso Tecnologias da Informação e 
Comunicação: ensinando e aprendendo com 
as TIC.

Os professores que não tinham esse 
critério foram os que mais se destacaram 
durante o curso. Acompanhe o depoimento 
da cursista Benedita Noronha que prestou 
seu depoimento, via publicação eletrônica:

Ter participado do Curso de Tec-
nologias da Informação e Comu-
nicação – TIC trouxe uma opor-
tunidade de aprender a utilizar o 
computador, pois nunca tinha rea-
lizado um curso de informática e 
com esse curso, tive o privilégio de 
aprender vários meios de comuni-
cação como: e-mail, blog e outros, 
além disso, foi possível compreen-
der como trabalhar projetos e ou-
tras atividades com os alunos uti-
lizando a internet. O Curso Proinfo 
Integrado - Programa Nacional de 
Formação Continuada em Tecno-
logia Educacional, realizado em 
Rio Branco – Acre, beneficiou aos 
professores das escolas públicas 
(...) porque favoreceu a inclusão 
digital aos profissionais da edu-
cação e qualificou os processos de 
ensino e aprendizagem curricular. 
Finalizo dizendo, como professora 
do ensino fundamental, foi signifi-
cativo participar do curso, porque 
trouxe novos horizontes na minha 
profissional e pessoal, pois além 
de ensinar para os alunos da es-
cola, estou interagindo e compar-
tilhando minhas experiências de 
trabalho com outras pessoas por 
meio da internet.(novembro/2011) 
-TCLE

Indubitavelmente  a autoestima desses 
profissionais que tiveram mudança na apren-
dizagem por meio do curso é indescritível. 
A inserção ao mundo digital é um processo 
democrático, ao mesmo tempo em que tem 
as suas contraversões: ou você acompanha 
o processo de mudanças ou é engolido pela 
máquina. 

O incentivo da escola é muito significa-
tivo para que o professor se sinta realmente 
convidado a participarem dos cursos de 
formação continuada. Vale ressaltar que o 
Núcleo de Tecnologias em Educação de Rio 
Branco faz esse processo de divulgação nas 

escolas. Para isso, mantém diálogo com os 
gestores que encaminham a esse núcleo a de-
manda para cada curso ofertado pelo Proinfo 
Integrado.

Da amostra de 34 cursistas,  16 partici-
pantes responderam que tiveram uma boa 
participação, apresentando assiduidade, 
pontualidade, diálogo com os colegas e pro-
fessores. As atividades propostas no curso 
incluem participação em fóruns, construção 
de portfólio on-line, postagem de material 
na biblioteca do aluno, discussão em grupo, 
produção de objetos de aprendizagem e 
projetos com publicação em blog. Quanto 
às sugestões dadas pelos cursistas para os 
próximos cursos, temos:

C1- Que o curso seja programado 
para mais dias presenciais.  C2 - 
O curso é muito bom... A tutora é 
muito competente. C3 - Estamos 
contentes com o curso. Que a Se-
cretaria continue com esse progra-
ma nas escolas, pois é muito im-
portante para o crescimento tanto 
do professor como do aluno... Já 
tenho até blog... C4 - É interessan-
te que tenha um computador para 
cada participante no laboratório 
de informática;  C5 - Que se tenha 
menor número de participantes 
em cada curso.
(Depoimentos de cursistas – 3ª 
oferta/2011)

Nesse curso, o professor formador que 
orienta os cursistas através da EAD tem que 
atender uma demanda de no mínimo 30 
participantes, quando o laboratório de infor-
mática dispõe muitas vezes de 18 computa-
dores e nem todos funcionando a contendo. 
Essa situação dificulta o desenvolvimento 
das atividades e, sem dúvida, interfere no 
aprendizado do cursista que ainda não tem 
uma cultura de estudar nessa modalidade. 
Vejamos o depoimento da profa. Sandra 
Lima que é coordenadora pedagógica do 
curso Tecnologias na Educação: ensinando e 
aprendendo com as TIC em Rio Branco e tem 
dado apoio aos professores formadores:

O Curso Tecnologias na Educação: 
ensinando e aprendendo com as 
TIC desenvolvido  pelo Núcleo de 
Tecnologia Educacional (NTE), faz 
parte de uma política pública do 
governo federal em parceria com 
o governo estadual. Nesse curso 
estamos atuando como coorde-
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nadora pedagógica e temos como 
atividades: buscar professores que 
tenham perfil para atuar como 
formadores, tendo como critério 
àqueles que já participaram dos 
cursos oferecidos pelo NTE ou es-
pecialização na área de tecnolo-
gias na educação, prepará-los e 
acompanhá-los durante os meses 
do curso. Encontrar formadores 
tem sido um dos desafios porque 
muitos professores que encontra-
mos e que atendem aos critérios 
para serem formadores não dis-
põem de tempo, por isso, deixamos 
de atender algumas escolas. Outro 
problema, é atender aos multipli-
cadores para resolver problema de 
senha dos cursistas, quando o am-
biente de aprendizagem foi pro-
gramado para isso, mas me parece 
que não tem funcionado como de-
veria. Para mim, acompanhar as 
três ofertas do curso nos últimos 
anos tem sido gratificante porque 
sei que o curso tem contribuído 
para a inclusão digital dos colegas 
professores, ajudado a refletir e 
inovado sua prática. (Rio Branco
-Acre, novembro de 2011) 

Conforme mostra o depoimento da 
profa. Sandra Lima, o fato de o ambiente 
virtual ser programado para enviar a senha 
ao cursista assim que ele tenha sua inscrição 
confirmada gera  outra demanda que requer 
de um tempo maior por parte do professor 
formador, tendo muitas vezes que recorrer 
a coordenadora pedagógica para troca de 
e-mail dos participantes. No entanto, é per-
ceptível o avanço dos professores que partici-
param de forma efetiva realizando atividade 
práticas com das Tecnologias da Informação 
e Comunicação – TIC existentes na escola, 
conhecendo outras formas de comunica-
ção, de interação e aprendizado, trocando 
experiências, tirando dúvidas, produzindo 
os seus textos. Como consequencia disso, 
crianças passaram a utilizar o laboratório de 
informática. 

O professor precisa sair de todas as 
formas de escravidão que o deixou prezo ao 
passado, começando a dizer que a educação 
não é de forma alguma instituição de carida-
de. O Brasil, por exemplo, precisa destinar 
mais  investimentos do PIB - Produto Interno 
Bruto –  com a educação, quando este investe 

apenas 7,5 com esse bem que está previsto na 
Constituição Federal – CF/ 88.

Considerações finais
A inclusão digital do professor deve 

ocorrer também em cursos de formação con-
tinuada, porém observa-se que essa cultura 
da inserção às tecnologias na educação que 
inclui o uso do computador, o acesso à inter-
net, produção de materiais como uso peda-
gógico, para enriquecimento profissional e 
promoção da aprendizagem dos educandos 
ainda é uma problemática que precisa ser 
superada. Não há como negar essa realidade: 
o mundo virtual faz parte do cotidiano dos 
alunos e precisa fazer parte da vida profissio-
nal dos educadores.  

Os cursos de formação continuada  
podem ser oferecidos em EAD, mas os 
laboratórios devem estar equipados, por-
que os problemas de software, conexão de 
internet, contribuem para a evasão, quando 
um número considerável de cursistas, espera 
pelos encontros presenciais para fazerem as 
atividades, acessarem seus e-mails. 

É inegável dizer que a formação dos 
professores em educação tecnológica é uma 
questão cultural que está sendo formada ao 
longo da história. O Curso Tecnologias na 
Educação: ensinando com as TIC conta com 
um perfil de docentes bem diversificados: há 
os que têm formação magistério, graduados 
e pós-graduados em várias áreas do conhe-
cimento; há os que já trabalham atuam na 
educação há mais de 15 anos e os que têm 
domínio de informática básica, mas que pre-
cisam adquirir a cultura de estudar por meio 
do ambiente virtual de aprendizagem, em ter 
a formação continuada como fazendo parte 
de seu processo de identidade profissional. 

Quanto ao curso oferecido pelo PROIN-
FO integrado acredita-se que haja uma falha 
no gerenciamento e cumprimento das ações 
delineadas no Projeto Político Pedagógicos, 
dentre outros acordos, para acompanhar às 
mudanças para atender às necessidades da 
demanda desse curso. 

Nesse processo, a avaliação e o acompa-
nhamento pedagógico do cursista e do curso, 
de uma maneira geral, se torna imprescin-
dível para que os programas educacionais 
no formato em EAD tenham mais eficácias, 
sejam mais dinâmicos, alcançando, assim, os 
objetivos delineados, apesar de depender da 
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política estabelecida entre as partes interes-
sadas de um projeto.

Notas
1 Professora formada em Letras/Português, Letras/
Espanhol,  Letras/Francês, pela Universidade Federal  do 
Acre;  Especialização em Língua Portuguesa e Gestão Esco-
lar, pela Universidade Federal do Acre - UFAC; Especializa-
ção Tecnologias em Educação, pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro/PUC-RIO; Especialização em 
Atendimento  Educacional Especializado, pela Universidade 
Estadual  de Maringá – PR; Especialização em Formação Con-
tinuada e a Distância, pela Universidade de Brasília – UNB.
2 Informações contidas no manual do usuário 
do Sistema de informação do Proinfo Integrado (SIPI). 
(2008:p.2). Disponível em: http://integrado.mec.gov.br/
manual/manual.pdf
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Análise sobre as orientações curriculares locais: O “lugar” da 
história e cultura afro-brasileira e africana 

Gercineide Torres da Silva
Andrio Alves Gatinho
Universidade Federal do Acre

Introdução 
Este trabalho de iniciação cientifica se 

desdobrará no Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) na graduação do Curso de Peda-
gogia da UFAC. A relevância desta pesquisa 
é poder contribuir na ampliação do quadro 
local de pesquisas sobre a implementação 
das Leis nº 10.639/03 e 11.645/08 e suscitar 
mais pesquisas desta temática dentro dos 
cursos de formação de professores.

Os estudos sobre o currículo escolar e 
as políticas curriculares desenvolvidas no 
Brasil no tocante a educação das relações ét-
nico-raciais nos últimos anos vem buscando 
analisar as mudanças propostas no cotidiano 
escolar com a introdução da obrigatoriedade 
do ensino de história e cultura afro-brasileira 
e africana. Estes estudos têm considerado 
aspectos relacionados principalmente ao 
estudo das diversidades culturais, étnicos e 
raciais, além de relacioná-los a importância 
da escola e do currículo na atualidade e em 
particular para as lutas por reeducação das 
relações raciais postas pelo movimento ne-
gro.

A desigualdade é a nossa principal 
marca de origem como nação, padrões de 
desigualdades como a má distribuição de 
renda da população, entre outros, em um 
país com a mais longa história de escravidão 
das Américas e com uma inabalável tradição 
patriarcal são marcas pesadas em nossa 
estrutura social. O racismo persiste na socie-
dade brasileira de uma forma muito bem no-
tada, em uma estrutura social que reproduz a 
riqueza majoritariamente branca e a pobreza 
predominantemente negra.

Não encontrando na academia o supor-
te para a introdução ao currículo escolar e a 
prática pedagógica de conteúdos e métodos 
de ensino adequados à transformação de um 
ensino racista, a comunidade e a militância 
afro-brasileira desenvolveram sua própria 
intervenção através da fundação de escolas 
comunitárias, cursos de extensão para capa-
citação de professores, debates, seminários, 
eventos e atividades culturais, tais como, 

demonstrado nos estudos de Gomes (1997), 
Gonçalves (1998, 2000), Gonçalves e Silva 
(2000, 2002 e 2003).

No que se refere a isto, os referen-
ciais legais, tais como as leis 10.639/03 e 
11.645/08, além das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais – DCNERER – vieram com 
o objetivo de corrigir as injustiças, as distor-
ções e desigualdades raciais que acontecem 
no ambiente escolar e constituem assim uma 
inovação no contexto de lutas do campo 
educacional, no sentido de políticas de ações 
afirmativas, de reparações, e de reconheci-
mento e valorização de sua história, cultura, 
identidade do povo negro. 

Desta forma, tratam estes documentos 
de alterações na política curricular brasi-
leira, fundada em dimensões históricas, 
sociais, antropológicas oriundas da realidade 
brasileira, e busca combater o racismo e as 
discriminações que atingem particularmente 
os negros. No campo político, em virtude das 
ações governamentais permissivas diante da 
discriminação racial que durante um longo 
período de nossa história, até mesmo nos 
dias de hoje, evidenciam a exclusão deste 
povo que tanto contribuiu para a formação 
do patrimônio cultural, social, econômico e 
étnico do povo brasileiro, pois, trouxeram 
consigo uma bagagem rica e diversificada, 
em que a mistura desta com a cultura de 
outros povos que também colaboraram para 
a formação do nosso povo, forjaram uma cul-
tura grandiosa, rica e variada, que é a cultura 
brasileira. 

A exigência da reparação por parte do 
Estado de todo o processo discriminatório 
de negação de sua identidade e de seus di-
reitos, busca revisar e reconhecer a história 
e cultura do povo negro, estabelecendo um 
modelo de desenvolvimento de combate 
à discriminação e o racismo que atinge a 
população afrodescendente até hoje. Este é 
o contexto no qual se insere as políticas de 
ação afirmativas ou políticas de reparação 
que vem sendo implementadas no Brasil a 
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partir das décadas de 1980 e 1990. 
Historicamente o movimento negro en-

tende a educação como um espaço propício 
aos debates de formação de uma sociedade 
mais justa e igualitária. Desta forma para o 
movimento negro a denúncia da escola como 
reprodutora do racismo, a concretização de 
propostas de reconhecimento da produção 
cultural negra, passa por reconhecer que a 
educação só pode criar pontos de identifica-
ção para a criança negra com a recuperação 
da história do negro. 

A escolha do campo do currículo foi 
considerada, evidenciando que este seja a 
base que norteia a ação do professorado, 
objetivando de forma geral, por assim, ana-
lisar as orientações curriculares locais do 
Município de Rio Branco – Acre, de 5º ao 
9º ano, buscando compreender a dinâmica 
curricular e o lugar da História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana presente nesses 
documentos, situando a importância que é 
dada a problemática pesquisada nas discipli-
nas de Língua Portuguesa, Artes e História. 

Compreende-se que o currículo é enten-
dido como uma arena de debates políticos, 
econômicos, de produção cultural e etc. e, 
refletem os valores da sociedade, o que faz 
da escola um espaço privilegiado de apren-
dizado do racismo, especialmente devido ao 
conteúdo eurocêntrico do currículo escolar, 
aos programas educativos, aos manuais 
escolares e ao comportamento diferenciado 
do professorado diante de crianças negras e 
brancas. 

Os documentos utilizados nesta pesqui-
sa, foram escolhidos com base na importân-
cia social que a estes são empregados na (re)
educação para as relações étnico-raciais, do 
papel desta política no âmbito do currículo 
prescrito, do que está estabelecido como pa-
râmetro a ser seguido no campo educacional 
local e, porque são usados como fonte de pes-
quisa, que orientam a ação do professorado 
acriano, foco deste estudo, se as orientações 
locais constitui-se de fato  uma ferramenta no 
combate à discriminação racial e às desigual-
dades raciais em todas as suas manifestações 
individuais, estruturais e institucionais e na 
promoção da igualdade racial. 

Especificamente objetiva-se identificar 
as ordenações/orientações curriculares no 
trato da educação das relações étnico-ra-
ciais, contido nos documentos considerados; 
analisar como as orientações curriculares 

locais têm apontado contribuições para o 
reordenamento do currículo e da prática 
pedagógica das/nas escolas acrianas. 

Este projeto de pesquisa tem por mé-
todo a pesquisa qualitativa, utilizando-se 
da pesquisa documental e bibliográfica para 
fundamentar os estudos realizados neste.  A 
razão do uso da pesquisa qualitativa se dá 
por que o estudo é exploratório “isso significa 
que ainda não foi escrita muita coisa sobre 
o tópico ou sobre a população em estudo, e 
o pesquisador tenta ouvir os participantes 
e construir um entendimento baseado nas 
ideias deles” (CRESWEEL, 2007, p. 46). 

A pesquisa documental foi eleita nesta 
pesquisa por entendermos que “os docu-
mentos constituem uma fonte rica e estável 
de dados. E, como subsistem ao longo do 
tempo, tornam-se a mais importante fonte 
de dados em qualquer pesquisa de natureza 
histórica” (RAMPAZZO, 2002, p. 54). O 
uso da pesquisa bibliográfica é pertinente 
para fundamentar teoricamente a pesquisa 
realizada, bem como subsidiar a análise 
documental das DCNERER e as Orientações 
curriculares do Estado do Acre, no trato das 
relações étnico-raciais. A pesquisa bibliográ-
fica tem por objetivo permitir ao cientista o 
reforço paralelo na análise de suas pesquisas 
ou manipulação de suas informações. Dessa 
forma, “a pesquisa bibliográfica não é mera 
repetição do que já foi dito ou escrito sobre 
certo assunto, mas propicia o exame de um 
tema sob novo enfoque ou abordagem, che-
gando a conclusões inovadoras” (MARCONI; 
LAKATOS, 2011, p. 57).

Reeducar para relações raciais
Segundo Sacritán (2000) as tradições, 

técnicas e perspectivas dominantes dentro do 
sistema educativo que perpassa o currículo 
em muito tem haver com o momento histó-
rico em questão. Durante todo o processo de 
escolarização recebemos verdades prontas, 
conceitos acabados e estereotipados pela 
ótica ideológica dos grupos dominantes para 
manter seus privilégios e para continuarem o 
processo de dominação sobre os que tiveram 
suas identidades influenciadas pelo senti-
mento de inferioridade e, na necessidade 
de manter a sociedade desta forma, lançam 
mão da discriminação racial e do preconceito 
perpetuado entre as gerações, e o mais agra-
vante é que isto tenha ocorrido, e que ainda 
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ocorra dentro dos portões da escola. 
No entendimento de Moreira e Silva:

[...] queremos defender o argu-
mento de que as escolas são formas 
sociais que ampliam as capacida-
des humanas, a fim de habilitar 
as pessoas a intervir na formação 
de suas próprias subjetividades e 
a serem capazes de exercer poder 
com vistas a transformar as con-
dições ideológicas e materiais de 
dominação em práticas que pro-
movam o fortalecimento do poder 
social e demonstrem as possibili-
dades da democracia (MOREIRA; 
SILVA, 2005, p. 95).

Com isto não podemos ficar aquém dos 
acontecimentos ocorridos no seio escolar, 
sendo que este é um lugar de formação inte-
lectual, cultural, social e humano, não deve 
ser tratado como um campo isolado da so-
ciedade, pelo contrário, dever ser visto como 
de fato o é, como uma instituição da/e na 
sociedade, posto que esta esfera educacional 
constitui-se um dos principais mecanismos 
de transformação de um povo e é papel desta 
promover e estimular a formação de valores, 
hábitos e comportamentos que respeitem as 
diferenças e as características próprias de 
grupos e minorias. A educação é essencial no 
processo de formação de qualquer sociedade, 
encarada desta maneira, abre-se espaço para 
o debate de forma democrática e comprome-
tida com a educação e formação de cidadãos 
que respeitem e valorizem o próximo.

Entende-se o professor como um for-
mador de opiniões, vendo desta forma perce-
bemos a importância dos destes na formação 
educacional e ética dos ingressantes na esco-
la, esta entendida como lugar de formação de 
cidadãos. A importância dos estudos sobre 
a História do Negro no Brasil e da História 
da África deve ser entendida como parte 
importante na construção da identidade do 
povo brasileiro e, em particular da população 
afrodescendente, através do qual, regata-se 
uma dívida histórica, daqueles que colabora-
ram, em uma escala gigantesca, no acúmulo 
da riqueza nacional que caracteriza o Brasil 
como um país rico, múltiplo e plural que so-
mos. Daí a relevância de a escola promover a 
necessária valorização das matrizes culturais 
que nos constituem. 

O caminho seguro para garantir a 
afirmação de nossa identidade nacional e 

preservar nossos valores culturais, envolve 
a obrigação de relembrar nossas origens, de 
valorizar a história e a cultura de nossos an-
tepassados, e de ir além em nossas ações, ou 
seja, de garantir as futuras gerações o conhe-
cimento acerca de seu pertencimento social 
e cultural que conferem a singularidade de 
nossa história.  Por isso, é imprescindível 
que os professores em formação inicial e 
continuada sejam conscientizados da neces-
sidade de reparar os danos causados ao longo 
dos séculos ao povo de origem africana e aos 
afrodescendentes.

A Lei 10.639/20031 de autoria da Depu-
tada Esther Grossi (PT/RS) e do Deputado 
Ben – Hur Ferreira (PT/MS), que torna 
obrigatório o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira nas escolas de ensino funda-
mental e médio de todo o país, foi sancionada 
pelo Presidente Lula no dia 09 de janeiro de 
2003. Esta lei estabelece conteúdos per-
tinentes às disciplinas História do Brasil, 
Educação Artística, Literatura, incluindo 
em seus eixos temáticos o estudo da história 
da África e dos africanos, como também a 
cultura negra brasileira e o papel do negro 
na formação da sociedade brasileira, como 
um resgate a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política.

A inclusão da temática da História e 
Cultura Africana e Afrodescendente é resul-
tado de um processo longo de reivindicações 
e lutas por parte do movimento negro e seus 
militantes. Estes vêm lutando por reconhe-
cimento de suas marcas de raça, enquanto 
marca que os distinguem daqueles indiví-
duos que obtiveram privilégios nas práticas 
racistas e discriminantes que se desenvolveu 
no Brasil nas últimas décadas.

O movimento negro e as políticas 
curriculares de revisão da história 
e cultura afro-brasileira e africana

A presença africana no Brasil foi mar-
cada por histórias, memórias, culturas e 
valores civilizatórios afro-brasileiros, valores 
tecidos nos diálogos e nos confrontos, entre 
africanos, afro-brasileiros e demais grupos 
aqui existentes. Valores esses que permitiu 
aos afrodescendentes e afro-brasileiros, 
ressignificar a dor do processo cruel da es-
cravização negra, do racismo, e positivizá-la, 
construindo um movimento social forte, que 
luta incessantemente pelos seus direitos 
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enquanto cidadãos participantes do processo 
de construção da nação brasileira. 

A história da educação no Brasil de-
mostra como a escolaridade obrigatória ficou 
marcada pela negação do negro na escola, 
e como esta foi utilizada como instrumento 
de difusão da ideologia do branqueamento. 
Com isto, o movimento negro dentro de 
suas articulações e argumentos em críticas 
à escola branqueadora, mobilizaram-se para 
desconstruir o modelo de escola etnocentris-
ta e desmascarar a ideologia de democracia 
racial e de não reconhecimento do racismo 
no Brasil. No que diz respeito a construção 
de uma imagem da nacionalidade brasileira 
da época, que tinha como base o  branquea-
mento, o próprio Estado valia-se disto numa 
política de imigração que almejava o desapa-
recimento progressivo do negro, esta medida 
política de branqueamento da população 
brasileira consistia em resolver a questão da 
mestiçagem por meio da imigração europeia.

A primeira fase de organização do 
movimento negro, que data da fundação 
das associações negras e seus respectivos 
jornais, nas primeiras décadas do século 
XX, estava longe de articular uma revisão 
da história e da cultura afro-brasileira nos 
currículos escolares. O que estes queriam 
naquele momento era pelo menos ter acesso 
à escola, visto pelos limites do protesto negro 
no tocante à questão educacional a partir da 
leitura de suas bandeiras de luta.

Para o movimento negro, a educação 
passa a ser vista como uma arma para se 
obter cultura e instrução, e, dessa forma, 
concorrer aos postos de trabalho da época. 
As primeiras propostas educacionais dos 
negros denunciavam o abandono e exclusão 
dos mesmos no sistema educacional, os 
quais eram fatos que corroboravam para o 
nível educacional tão baixo dos referidos. No 
que tange a isto, o movimento negro entende 
o papel da educação e do currículo como coe-
ficiente político de sua luta e organização e 
que favoreceram o referido movimento a ter 
exercido um papel importante na elaboração 
das DCNERER.

As diretrizes, as orientações/referen-
ciais curriculares definem a cultura que 
será transmitida no interior das escolas, ao 
longo da história, a escola brasileira tem-se 
organizado na implementação de um modelo 
de pensar e de implementar que se tornou 
um instrumento de homogeneização e assi-

milação à cultura dominante este proceder 
traz consigo um “jogo” de interesses, que 
seleciona a cultura que é posta e tida como 
relevante, os interesses que são ocultados no 
currículo prescrito, e também a concepção 
de ensino que orienta a prática pedagógica. 
Segundo Moreira e Silva (2005), a política 
de conhecimento oficial é visto por uns como 
descrições neutras de mundo, para outros 
é uma concepção que privilegia a “elite” e 
marginaliza outros grupos.

O currículo nunca é apenas um 
conjunto neutro de conhecimen-
tos, que de algum modo aparece 
nos textos e nas salas de aulas de 
uma nação. Ele é sempre parte de 
uma tradição seletiva, resultado 
da seleção de alguém, da visão de 
algum grupo acerca do que seja 
conhecimento legítimo. É produto 
das tensões, conflitos que orga-
nizam e desorganizam um povo 
(MOREIRA; SILVA, 2005, p. 59).

A política curricular articula-se num 
conjunto complexo de relações entre a esco-
la, à experiência individual e a vida pública, 
não podendo ser limitado ao político, como 
se este fosse o único ator na construção do 
currículo. Entendendo desta maneira, o 
movimento negro mobilizou-se no campo 
curricular, para equilibrar a balança do 
conhecimento repassado no interior das 
escolas, conhecimentos aceitos como váli-
dos, e a serem cultuados como legítimo, que 
até então retratava apenas a cultura branca 
europeia. 

Na percepção de que o currículo revela 
os conflitos e tensões da sociedade, o movi-
mento negro impulsiona sua luta para o cam-
po curricular iniciando a discussão acerca da 
reparação dos danos causados aos africanos 
e afrodescendentes, tendo sua representação 
reconhecida na elaboração das diretrizes, a 
luta do movimento negro intensificou-se na 
inserção da obrigatoriedade do ensino de 
história e cultura afro-brasileira e africana 
no currículo escolar.  Compreendendo que 
o currículo é definido por critérios ideológi-
cos e por necessidades reconhecidas como 
validas socialmente que este corresponde ao 
conjunto de leis e de regulamentações que 
dizem respeito ao que devem ser ensinado 
nas escolas, este entendimento legitima a 
luta do movimento negro para a inserção 
e implementação de ações que reparem as 
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injustiças e exclusões dos negros em todos 
os setores da sociedade, principalmente na 
educação.

Segundo Sacristán (2000), na prescri-
ção dos mínimos há um projeto de cultura 
comum que atende a uma concepção de so-
ciedade e de educação que se quer alcançar. 
Para o autor “a ideia do currículo comum 
na educação obrigatória inerente a um pro-
jeto unificado de educação nacional. Numa 
sociedade autoritária expressa o modelo de 
cultura que o poder impõe” (SACRISTÁN, 
2000, p. 111). Com a implementação das DC-
NERER a pretensão a médio e longo prazo, é 
de poder observar nitidamente, as mudanças 
que ocorrerão na transformação do ideário 
brasileiro, na percepção e aceitação do outro, 
valorizando assim, seu modo de vida, sua 
cultura, suas crenças, sua cor, sua raça/étnia.

No currículo prescrito que é regulado 
administrativamente, no qual é apresentado 
as diretrizes de base comum a todos os entes 
federados. Aos entes da federação é dada 
uma “autonomia relativa”, dentro do que 
é estabelecido como norma. Por sua vez, o 
currículo é apresentado aos professores de 
forma didatizada nos livros didáticos, em 
que este o modela a partir de sua experiência 
profissional. Entendemos assim que os pro-
fessores transmitem.

[...] seus valores e atributos mo-
rais, atitudes estéticas e diferentes 
linguagens que refletem o mundo 
externo ao ambiente escolar, e que 
se concretizam dentro dele. Muitas 
vezes, essas práticas permitem a 
institucionalização do preconceito 
e da discriminação racial (BRA-
SIL, 2006, p. 4). 

Tomando como base que os professores 
em suas práticas pedagógicas “imprimem” 
seus valores, conceitos e até mesmo seus 
preconceitos, posto que a prática docente 
não está desvinculada da forma em que 
veem e percebem o mundo, se faz necessário 
uma discussão mais aprofundada da  Lei nº 
10.639 que foi sancionada em 2003, pois, 
temos observado que o debate não tem sido 
implementado de forma intensificada na for-
mação docente e em formações continuadas, 
tornando difícil a aplicação das DCNERER 
no interior das salas de aula.

Sabe-se hoje que há correlação en-
tre pertencimento étnicorracial e 
sucesso escolar, indicando, portan-

to que é necessária firme determi-
nação para que a diversidade cul-
tural brasileira passe a integrar o 
ideário educacional não como um 
problema, mas como um rico acer-
vo de valores, posturas e práticas 
que devem conduzir ao melhor 
acolhimento e maior valorização 
dessa diversidade no ambiente es-
colar (BRASIL, 2009, p. 7).

Para que isto aconteça na prática, os 
professores precisam tomar consciência do 
papel ativo que possuem na concretização 
dos conteúdos do currículo, desta forma se 
faz necessário um debate mais profundo na 
formação docente com bases teórico-meto-
dológicas que auxiliem o professor a de fato 
a implementar as DCNERER na sala de aula. 
Segundo Moreira e Silva (2005) a pedagogia 
adotada na formação docente, teria que estar 
vinculadas ao conteúdo e a pedagogia do cur-
rículo escolar, segundo o autor esse vínculo é 
inexistente. 

A partir da promulgação da Lei 
10.639/03 o ensino sobre a História e Cul-
tura afro-brasileira e africana tornou-se 
obrigatório nas escolas brasileiras, esses 
conteúdos deverão ser trabalhados, de modo 
geral, em todo o currículo escolar, mas mais 
especificamente nas áreas de Arte, Literatura 
e História, essa legislação não só atende a um 
anseio antigo do movimento negro no Brasil 
em relação à educação, mas é resultado 
também de uma orientação nacional de im-
plementação de políticas de ação afirmativa, 
o que representa uma importante conquista, 
resultado da luta de militantes do movimen-
to negro comprometidos com o justo trata-
mento dessa questão na educação escolar. 
Durante a analise documental foi percebido 
que embora a Lei nº 10.639/03, o Estatuto 
da Igualdade Racial, bem como as DCNERER 
tratem minuciosamente essa questão, não 
foi observado o mesmo nos referenciais cur-
riculares locais, nestes o espaço destinado a 
História e Cultura Afro- Brasileira e Africana 
ainda é insignificante, porque o “lugar” desta 
temática é nos projetos interdisciplinares, o 
que muitas vezes, empobrece e desvaloriza 
a relevância de se tratar o tema em questão 
considerando a importância do debate sobre 
a temática e o tempo que faz desde que a lei 
foi sancionada. 

Ficou constatado na análise documental 
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o aponte acerca dos projetos interdiscipli-
nares como via de cumprimento da obriga-
toriedade do ensino da História e Cultura 
afro-brasileira e africana. Como sublinha 
Pacheco (2002):

[...] poderá o trabalho desenvolvi-
do em projecto constituir uma das 
propostas que contribuam para 
oferecer aos alunos essas possibili-
dades de, para além de adquirirem 
conhecimento, se desenvolverem e 
se e interessarem pelo que estão a 
fazer na escola? (PACHECO, 2002, 
p. 11)

Segundo Pacheco (2002), projeto é um 
termo ambíguo e polissêmico, um trabalho 
que se elabora em conjunto, crescendo com 
contribuições e atividades diversificadas, 
com a participação dos diversos atores que 
o compõe, um trabalho realizado com a co-
munidade escolar, pais, professores e alunos. 
Pacheco (2002) define projeto como

[...] um estudo em profundidade, 
um plano de acção sobre uma si-
tuação sobre um problema ou um 
tema. Distingue-se de uma activi-
dade tradicional e isolada de en-
sino-aprendizagem pelo sentido 
que possui, pela intencionalidade 
que o orienta, pela organização 
que o pressupõem, pelo tempo de 
realização que o acompanha e pe-
los efeitos que produz. Ao contrá-
rio de uma actividade ocasional, o 
projecto envolve articulações e in-
tenções, entre teoria e prática, or-
ganizada num plano que estrutura 
essas acções. (PACHECO, 2002, p. 
24)

Trabalhar esta temática, por si só, se 
configura em uma inovação curricular de 
grande proporção, posto que se trata de uma 
ação afirmativa de reparação da história dos 
negros no país, fruto da luta e da participa-
ção do Movimento Negro na elaboração das 
DCNERER. Utilizar-se de projetos inter-
disciplinares para cumprir a determinação 
legal, pode ser visto com uma forma de de-
mocratização para à abordagem da temática 
em questão, mas vale advertir até que ponto 
os projetos interdisciplinares podem consti-
tuir como uma inovação/democratização na 
organização curricular da escola. 

A concepção de currículo como 
processo e hipótese de trabalho em 

que o aluno é o seu sujeito prin-
cipal, a elaboração do processo 
de planificação como actividade 
flexível, interactiva e dinâmica e 
o desenho do projecto curricular 
articulado com outros projectos 
são alguns dos traços que caracte-
rizam esta forma de trabalhar de 
professores e alunos num contexto 
de autonomia curricular, que pres-
supõem a leitura da própria reali-
dade, a identificação de problemas 
e necessidades e o reconhecimento 
da utilidade dos projectos e planos 
de actuação. (PACHECO, 2002, p. 
32)

Segundo Pacheco (2002) para que o pro-
jeto tenha alguma probabilidade de oferecer 
resultados positivos, neste duplo objetivo de 
promover aprendizagens e implicar alunos e 
professores na sua realização, é preciso que 
seja bem feito, através da articulação de sa-
beres de diversas áreas curriculares criando 
condições para que ocorra a integração e 
para que se construa um saber significativo 
e funcional, em torno de problemas ou temas 
de pesquisa, levando em consideração as 
necessidades e os interesses dos alunos, e 
contar com a participação ativa dos atores 
sociais interessados, mobilizando seus esfor-
ços, para a realização do projeto.  

Devido à complexidade das situações 
educativas, a diversidade e especificidade de 
cada localidade, deve-se ter em mente que 
“cada caso é um caso”, e que não há “receita 
de bolo” pronta e acabada. Nos referenciais 
locais está prescrito a incumbência da escola 
de 

[...] assegurar o estudo da histó-
ria da África e dos africanos, da 
opressão, resistência e luta dos ne-
gros no Brasil, das influências dos 
negros na formação da sociedade 
brasileira do ponto de vista cul-
tural, social, econômico e político 
(ACRE, 2010, p. 20).

Mas, o que temos visto muitas vezes na 
prática são conteúdos trabalhados de forma 
solta e aleatória, com cada professor impri-
mindo seu ponto de vista acerca da temática, 
algumas vezes mascarando em suas práticas 
o preconceito que possuem, por acharem 
desnecessário abordar a história e cultura 
afro-brasileira e africana. 

Para assegurar o estudo desta temática, 
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a organização curricular da escola deve levar 
em conta a desinformação sobre a África, sua 
história e a sua complexidade cultural, que 
gera sentimentos de desagregação no povo 
afro-brasileiro, sendo que durante anos de 
escolarização brasileira foi repercutido em 
âmbito nacional estereótipos de desmorali-
zação dos africanos e seus descendentes. Fa-
z-se necessário desconstruir no imaginário 
ideológico essa construção histórica, ampla-
mente divulgada, dos negros como seres infe-
riores, incapazes e de pouca importância no 
cenário brasileiro, iniciando pelos próprios 
formadores de opiniões (professores), como 
intelectuais contemporâneos, até chegarmos 
aos ingressantes da escola, no intuito de 
formar uma “nova geração” de cidadãos que 
valorizem e respeitem o outro dentro de sua 
especificidade, comprometidos e engajados 
na luta contra o preconceito para superação 
do racismo, que infelizmente, é um forte 
sentimento que criou raízes e ainda é um 
traço marcante da sociedade brasileira atual, 
seja ele racial, étnico, sexual, econômico e/
ou social. Se este for o resultado alcançado ao 
se trabalhar com projetos interdisciplinares, 
pode-se configurar numa alternativa válida. 

Algumas considerações
O trabalho com projetos interdisci-

plinares pode contribuir para melhorar as 
condições de aprendizagens curriculares, 
mas deve-se tomar certo cuidado, podendo 
este configurar-se numa forma de valorizar 
curricularmente a cultura do cotidiano dos 
alunos, dos seus saberes, dos seus contex-
tos e dos seus problemas sociais, algo a ser 
usado cautelosamente e ocasionalmente, no 
caso em questão, em virtude do contexto dos 
conflitos sociais vividos pelos alunos, serem 
exatamente o que não queremos que seja 
valorizado e inculcado no imaginário dos 
mesmos, isso seria desvalorizar todo o es-
forço até aqui conseguido para desconstruir 
a imagem preconceituosa e estereotipada a 
respeito dos negros. E sim, utilizá-los como 
possibilidade para motivar e aumentar o 
interesse do aluno por conhecer e considerar 
a História dos negros e afrodescendentes 
no Brasil, identificando não só as situações 
de exploração e exclusão desse grupo social, 
mas também as formas de resistência encon-
tradas pelo negro brasileiro e os elementos 
culturais que definem a identidade afro-bra-

sileira. Cabe à escola efetivar a implementa-
ção das diretrizes/orientações curriculares 
nos conteúdos curriculares. 

Notas
1 Posteriormente esta lei foi alterada pela Lei 
11.645/2008.
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O boi de pano da Amazônia: tradição e arte girando a realidade 
nas cidades da floresta

Gisela de Andrade Brugnara
Universidade Federal do Acre

Introdução
Uma pergunta tem me instigado desde 

o dia em que subi num aviãozinho de oito 
lugares, com mais cinco colegas professores 
dos cursos de Música e Artes Cênicas da 
Universidade Federal do Acre, rumo à cidade 
ribeirinha de Pauiní, no sul do Amazonas, 
às margens do grande Purus. Fomos como 
corpo de jurados do V Festival Folclórico de 
Boi-Bumbá.

O município com pouco mais de 18.000 
habitantes, 49% destes ainda vivendo na 
zona rural, foi criado a partir do desmem-
bramento de Lábrea em 1955, com sede no 
antigo povoado de Terruã, elevado, então, 
à categoria de cidade e denominado em 
referência ao rio Pauhiny, afluente do Purus 
(BRASIL, 2012).

A pequena cidade, acessível somente 
por barco ou via aérea, originou-se de uma 
ocupação na margem esquerda do rio Purus 
- atualmente denominada Cidade Baixa, 
posicionada em uma de suas incontáveis 
curvas e revelada, para quem chega subindo 
o rio, pela imagem de Santo Agostinho, na 
pequena praça ribeirinha à frente da igreja, 
anunciando a proteção do local. A pista de 
pouso, construída na parte não alagável, tem 
seu entorno hoje, como em muitas outras 
pequenas cidades dos altos rios amazônicos, 
totalmente ocupado pela expansão urbana, 
vindo a formar a área tanto mais recente 
como almejada pela população: a Cidade 
Alta.

Descer por essa pista, uma rua comum 
da cidade na compreensão dos moradores, 
pelo uso que fazem da mesma, é aventura 
perigosa, já tendo culminado em acidentes 
fatais. Ao final dela está a quadra transforma-
da na arena de competição entre Estrelinha e 
Glorioso, os “bois de Terruã”.

O festival de Pauiní é como um filhote 
daquele de Parintins, ilha do médio Amazo-
nas, neste ano em sua 47a. edição e referência 
maior do Boi-Bumbá na atualidade. Os festi-
vais, em sua organização atual de competição 
em arena, são bem mais recentes que as 
brincadeiras de Boi de rua, que já ocorrem 

há cerca de 30 anos em Pauiní; completarão, 
em 2013, seu centenário em Parintins e 
preenchem as noites festeiras há mais de 150 
anos em Manaus.

Ao presenciar o poder de envolvimento 
e a força do lastro antecessor dessa viagem 
do Boi rio acima, passei a me indagar porque 
o Bumbá não chegou ao Acre.

Subindo o rio
Mapeando os mitos pelo Brasil, Luís 

da Câmara Cascudo afirma: “sobem pelos 
rios amazônicos decisiva porção de estórias 
e hábitos. As duas entidades positivas do 
Folclore acreano são: Amazonas e Nordeste 
do Brasil” (CASCUDO, 2002, p.17).

As brincadeiras de boi de rua, do Bum-
ba-meu-Boi no Maranhão, do Boi-Bumbá no 
Pará e Amazonas, em Parintins, em Manaus, 
ao longo desse último século chegaram a 
Pauiní pelo Purus, a Guajará-Mirim, em 
Rondônia, pelo Madeira até o Mamoré, e 
quem sabe a quantas outras cidadezinhas 
esses personagens aportaram e estão ainda a 
colorir suas festas juninas. “No Norte, o Boi 
tem como data pra sair o dia de São João. 
No Nordeste sai pelos reis”, anota Mário de 
Andrade em sua “viagem etnográfica” pelo 
Nordeste (ANDRADE, 1983, p.267).

Garantido e Caprichoso, os famosos bois 
de Parintins; Mina de Ouro, Corre Campo, 
Campineiro, Boi Estrela, tradicionais bois de 
rua de Manaus; Malhadinho e Flor do Cam-
po, os bois do “Duelo da Fronteira” de Guaja-
rá-Mirim ou nossos Glorioso e Estrelinha, de 
Pauiní, são todos personagens imigrantes ou 
descendentes que hoje habitam as margens 
dos altos rios e vieram a se juntar aos outros 
seres povoadores dessas florestas.

Cidades ribeirinhas
Poucos anos separam o primeiro regis-

tro escrito conhecido do Bumbá em Manaus, 
de 1859 -descrito mais adiante, do início do 
povoamento do Purus, primeira porta de 
entrada para o Acre pelo rio Solimões.

A exploração daquele rio vem desde 
1787, quando dos primeiros contatos e 
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notícias de capturas de índios habitantes de 
suas margens. No entanto, apenas de 1854 
em diante seu povoamento foi contínuo e 
sistemático, conforme relatado por Euclides 
da Cunha, cujo trabalho, como chefe brasi-
leiro da Comissão Mista Brasileiro-Peruana 
de Reconhecimento do Alto-Purus, nos legou 
muita informação e belíssimos textos.

Euclides elenca e descreve diversos po-
vos indígenas que habitavam a região, tribos 
que “fervilhavam nas duas orlas do Purus”:

“Quem hoje sobe o Purus não os vê 
mais como viram Silva Coutinho, 
Chandless e Manoel Urbano. (...) 
E que cederam o lugar a uma imi-
gração intensiva, ou foram absor-
vidos por ela.
(...) De feito, logo depois de inau-
gurada a navegação a vapor 
(1869) espraiou-se pelo Purus em 
fora, progredindo em avança-
mento ininterrupto, uma poderosa 
vaga povoadora que ainda hoje 
não parou, pertinaz e intorcível, 
firmando-se no domínio estável 
das terras sobre que vai passan-
do e animando de um ritmo que 
a impelirá às últimas cabeceiras.” 
(CUNHA, 1906, In: MELO, 2011, 
p.152-154).

Os barcos a vapor alcançaram a foz do rio 
Acre pela primeira vez em 1878. Nos primei-
ros anos da década de 1880, “o Purus já era 
o mais rico entre todos os rios da Amazônia” 
e ao final do século já estava completamente 
ocupado pelos mais produtivos seringais:

“quatro quintos do majestoso rio 
estão completamente povoados 
de brasileiros, sem um hiato, sem 
a menor falha de uma área em 
abandono, ligadas as extremas 
de todos os seringais – estirando-
se unida por toda aquela largura, 
que lhe define geometricamente 
a grandeza, uma sociedade rude 
porventura ainda, mas vigorosa e 
triunfante. (...) Lá persistem ape-
nas os fortes.” (CUNHA, 1906, In: 
MELO, 2011, pp.155,158).

A radical profundidade das áreas das 
cabeceiras e consequente isolamento dos 
seringais do Acre, além do rígido regime de 
trabalho ao qual ficavam sujeitos os serin-
gueiros, no dizer de Euclides da Cunha: “a 
mais criminosa organização do trabalho que 

ainda engenhou o mais desaçamado egoísmo” 
(CUNHA, 1999, p.13), talvez seja uma supo-
sição que explique a não sobrevivência de 
alguns costumes vindos com os imigrantes. 
Suposição, contudo, um tanto imediatista ou 
simplificadora, se considerarmos, por exem-
plo, a movimentação de navios no rio Acre ao 
final do século XIX, relatada pelo ministro da 
Bolívia no Brasil, José Paravicini.

Partindo de Belém e adentrando o Purus 
em dezembro de 1898, o ministro boliviano 
e delegado daquele governo nos territórios 
do Acre e Purus relata que o rio Acre era o 
“rio mais povoado e mais productor daquelle 
artigo [a borracha]”. Na ocasião, José Para-
vicini subia o Purus com a missão de instalar 
postos alfandegários bolivianos. Ao chegar à 
foz do Acre, onde hoje está a cidade de Boca 
do Acre, obteve a informação de que 25 vapo-
res haviam passado naqueles dias pelo Purus 
e, destes, 18 teriam seguido subindo pelo rio 
Acre (ACRE, pp.45, 48).

Àquela época, quando o Acre ainda era 
Bolívia e Rio Branco o barracão do seringal 
Volta da Empreza, Paravicini já registrava a 
existência da aldeia brasileira de Canutama, 
com 500 habitantes e da cidade de Lábrea, 
com 1.000 habitantes (ACRE, p.46). Sete 
anos mais tarde, Euclides da Cunha também 
reportaria a formação de incontáveis núcleos 
de seringais e povoados desde as últimas 
décadas do século anterior:

“já naquele tempo se estendiam 
pelas duas margens do Purus (não 
contando as do Ituxy, do Pauhiny, 
do Inauhiny, as do Acre e do Yaco, 
etc.) mais de 400 seringais, além 
de uma cidade, Labrea, (...) e uma 
pequena vila, Canotama. Advi-
ríamos desde já que alguns des-
ses sítios são verdadeiros povoa-
dos, onde se distinguem sólidas 
construções” (CUNHA, 1906, In: 
MELO, 2011, p.156).

Assim, trazendo imigrantes e levando 
borracha, castanha, óleo de copaíba, pirarucu 
seco, salsaparilha, cumaru, o rio foi a estrada 
em cujas margens se formou a maioria das 
cidades amazônicas. No Acre, das 22 sedes 
urbanas de seus municípios, 20 estão situa-
das às margens dos rios. Destes dependiam 
os transportes em geral, as comunicações 
e o comércio tanto acima como abaixo até 
as longínquas cidades de Manaus e Belém, 
sedes das casas aviadoras e exportadoras da 
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borracha produzida nos altos rios. Sempre 
houve, também, entre áreas indígenas e 
áreas de seringais, uma via mais sutil de 
comunicação, capaz de superar o isolamento 
entre as diferentes bacias hidrográficas:

“além da tradicional navegação 
fluvial, uma intrincada rede de ca-
minhos terrestres se distribui sob a 
sombra da mata. São os varadou-
ros, as varações e os varadouros 
reais, caminhos construídos, man-
tidos e intensamente utilizados 
pelas populações de floresta, que 
ligam localidades situadas a ho-
ras, dias e semanas de distância.” 
(BRUGNARA, 2006, p.5).

Seria natural que com toda essa movi-
mentação, parte expressiva também das ma-
nifestações populares viessem a se assentar e 
estabelecer pontes nas regiões do Acre.

Esse ponto demonstra que a questão 
exige uma investigação mais profunda. Há 
relatos e reminiscências da ocorrência de 
alguns Reisados, ou Cordões de Bichos, en-
tre eles o do Boi-Bumbá e Cavalo Marinho, 
além da Chegança da Cavalhada em Sena 
Madureira, a Marujada em Cruzeiro do Sul 
e o Pastoril, ou Pastorinhas, em Rio Branco. 
O Boi veio com Seu Pedrinho de Cruzeiro do 
Sul, cidade de maior comunicação com Ma-
naus, e apresentava-se na quadra do bairro 
Estação Experimental (SOUZA, 2012). Há 
também relatos de apresentações de Boi nos 
arredores rurais de Rio Branco, provavel-
mente nos anos 1960 (NASCIMENTO, 2012). 
Todas essas manifestações encontram-se 
hoje praticamente apagadas, suplantadas 
possivelmente pela mudança das rotas de 
referências do Acre nas últimas décadas do 
século XX, mudança essa coroada atual-
mente pela massificação dos mega-eventos 
de influências sulistas: feiras de pecuária, 
shows de sertanejo industrializado, rodeio 
de peão boiadeiro. Ao mesmo tempo, não há 
pesquisas publicadas conduzidas no campo 
da música, do teatro, da dança, ou no caso, 
das danças dramáticas, das artes em geral, 
dos estudos urbanos e nem mesmo da antro-
pologia, que tracem uma etnografia dessas 
manifestações populares até as fronteiras do 
Acre.

Deixo tais indagações para próximos 
trabalhos. Por ora, limito-me a relatar a expe-
riência de participação no Festival de Pauiní, 
pontuando alguns aspectos que ampliam, 

a meu ver, o campo de pesquisa nas áreas 
das artes, da arte urbana e dos estudos de 
espaço e cultura, com foco na representação 
de aspectos da vida na Amazônia. Enquadro 
meu olhar naquela cidadezinha colorida à 
beira do rio e seu festival folclórico povoado 
de seres.

Tradição rural e arte urbana
Citando Câmara Cascudo acerca das 

origens da festa no Brasil, Maria Laura Vivei-
ros de Castro Cavalcanti revela que “o auto 
brasileiro teria sido ‘uma criação genial do 
mestiço’: ‘O boi de canastra português surgiu 
no meio da escravaria rural, sem a imitação 
da tourada, bailando, saltando, espalhando o 
povo folião.” (CASCUDO, 1984, pp.150,153 
apud CAVALCANTI, 2000, p.1024).

A antropóloga, pesquisadora do Boi
-Bumbá de Parintins, conta, em interessante 
e abrangente artigo, que o primeiro registro 
escrito sobre as brincadeiras de boi no Brasil 
foi feito no Recife, por um frei indignado, em 
1840, além de terem sido encontrados regis-
tros de 1850 nas cidades de Belém e Óbidos 
e o relato do viajante Robert Avé-Lallemant, 
de 1859, sobre uma brincadeira de boi em 
Manaus (CAVALCANTI, 2000, p.1021). A 
respeito deste último, vale a pena transcre-
ver alguns trechos que nos dão uma imagem 
bem próxima dessas brincadeiras ocorridas 
já há 150 anos:

“Vi um outro cortejo, logo depois 
de minha chegada, desta vez em 
homenagem a S. Pedro e S. Paulo. 
Chamaram-no bumba.
De longe ouvi de minha janela uma 
singular cantoria e batuque sinco-
pados. Surgiu no escuro, subindo a 
rua, uma grande multidão que fez 
alto diante da casa do Chefe de Po-
licia, e pareceu organizar-se, sem 
que nada se pudesse reconhecer.
De repente as chamas dalguns ar-
chotes iluminaram a rua e toda a 
cena. Duas filas de gente de cor, 
nos mais variegados trajes de 
mascarados, mas sem máscaras – 
porquanto caras fuscas eram me-
lhores – colocaram-se uma diante 
da outra, deixando assim um es-
paço livre. Numa extremidade, em 
traje índio de festa, o tuxaua, ou 
chefe, com sua mulher; (...) Diante 
do casal postava-se um feiticeiro, 
o pajé; defronte dele, na outra ex-
tremidade da fila, um boi. Não um 
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boi real, e sim um enorme e leve 
arcabouço dum boi, de cujos lados 
pendiam uns panos, tendo na fren-
te dois chifres verdadeiros.” (AVÉ
-LALLEMANT, 1980, p.106).

E segue em descrição detalhada sobre o 
coro, a dança entre o boi e o pajé, a morte 
do boi, as danças de roda, gestos, figurinos, 
expressões, sotaques, efeitos de luz dos ar-
chotes, finalizando:

“E partem, cantando e batucan-
do, com o seu boi, enquanto este, 
exatamente como um herói morto 
de teatro, depois de cair o pano, 
resolve, por uma louvável consi-
deração, acompanhá-los com os 
próprios pés, isto é, com os que os 
tinham trazido; pára na primeira 
esquina, e assim repetidamente, 
até altas horas, morrendo cinco ou 
seis vezes na mesma noite.” (AVÉ
-LALLEMANT, 1980, p.106-108)

Mário de Andrade, ao passar por Belém 
em sua viagem de 1927 pelo Norte, registra 
em suas notas de 24 de maio: “Noite, fomos 
ao ensaio do Boi-Bumbá, no curral do Boi-Ca-
nário. As notas disso estão entre meus papéis 
sobre Bumba-meu-Boi.” (ANDRADE, 1983, 
p.68). O escritor, que em longas viagens pelo 
Norte e Nordeste colheu na fonte e registrou 
informações preciosas sobre a música e dan-
ças populares, rituais de cura e manifestações 
festivas, classificou o Boi-Bumbá como uma 
de nossas inúmeras “danças dramáticas”: 
“bailados, (...) providos de maior ou menor 
entrecho dramático, texto, música e danças 
próprias” (ANDRADE, 1982, p.23):

“Reúno sob o nome genérico de 
‘danças dramáticas’ não só os bai-
lados que desenvolvem uma ação 
dramática propriamente dita, 
como também todos os bailados 
coletivos que, junto com obedece-
rem a um tema dado tradicional e 
caracterizador, respeitam o prin-
cípio formal da Suíte, isto é, obra 
musical constituída pela seriação 
de várias peças coreográficas.” 
(ANDRADE, 1982, p.71)

Mário registra, no Alto Solimões, uma 
apresentação de Cordão de Bichos, lá chama-
da de Ciranda (ANDRADE, 1983, p.97): “os 
Cordões de Bichos amazônicos representam 
ainda legítimos Reisados”.  E explica: o Bum-

ba-meu-Boi é o mais importante Reisado, 
que acabou por incorporar vários outros pelo 
gosto do povo em alongar as apresentações:

“ficou assim um Reisado único, que 
não tem popularmente este nome, 
a dança dramática do Bumba-meu
-Boi, que embora não seja nati-
vamente brasileira, mas ibérica e 
européia, e coincidindo com festas 
mágicas afro-negras, se tornou a 
mais complexa, estranha, original 
de todas as nossas danças dramá-
ticas. (...) Só em certos Bois-Bum-
bás do Amazonas, o Bumba-meu
-Boi permanece íntegro, ou mais 
íntegro, contendo como drama 
único a morte e ressurreição do 
grande bicho servil, cercado dos 
seus personagens humanos tradi-
cionais” (ANDRADE, 1982, pp.42, 
53, 54).

Thiago de Mello, em suas memórias 
manauaras, escreve:

“O som dos tambores cresce na 
noite, embandeirando a cadência, 
a cantoria brava vai chegando, de 
pronto rebrilham mais os espelhos 
dos chapéus de aba virada e o ce-
tim lilás da blusa dos vaqueiros 
descendo a Praça 14, uma voz, é 
uma só no canto em que ninguém 
desafina, todo mundo amarrado 
na batida do boi:
Pisei, pisei, pisei,
Pisei e torno a pisar
Eu pisei Mina de Ouro
No arraial do Bulevar.
 (...) O amazonense tem o ritmo da 
sua alma na batida do tambor do 
boi. A batida dos bois é a marca do 
nosso andamento musical, cheio 
de ressonâncias mágicas da flo-
resta, da força ancestral indígena” 
(MELLO, 2004, p.75-76).

O poeta se ressente dos caminhos atuais 
do Bumbá, considerando o espetáculo feito 
para turistas e não mais o “boi de verdade, 
feito mesmo para o povo” (MELLO, 2004, 
p.75). Realmente, a integridade do Boi-Bum-
bá amazônico de que fala Mário de Andrade 
está bastante comprometida. A aposição, por 
exemplo, do item “Lenda Indígena”, como 
um quesito de julgamento nas competições 
dos festivais, incorporou novas estórias a se-
rem encenadas e muitos outros personagens 
humanos, animais e fantásticos.
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Mas é justamente essa aposição de 
temáticas regionais, a meu ver, que tem 
dado projeção e visibilidade à festa, como 
representativa de um aspecto da cultura do 
Norte brasileiro e disparado nova, ainda que 
lenta, subida aos altos rios: Purus, Mamoré, 
Juruá...

Para Cavalcanti porém, ao contrário do 
desaparecimento da festa, observa-se atual-
mente uma “vitalidade contemporânea da 
brincadeira de boi”:

“Meu argumento, de colorido ‘anti
-romântico’, situa o festival de Pa-
rintins – com toda alta tecnologia, 
turismo, mídia e comercialização 
– como uma variante ritual que 
integra e atualiza um padrão re-
corrente da brincadeira do boi, re-
gistrada no país desde a primeira 
metade do século XIX. Fragmen-
tação e maleabilidade são entendi-
das como características positivas 
constituintes do folguedo. Sob esse 
aspecto, a interpretação proposta 
afasta-se criticamente da idéia da 
deterioração e inexorável perda 
das tradições populares tão recor-
rente em tantos estudiosos dos fa-
tos populares, entre eles Mário de 
Andrade.” (CAVALCANTI, 2004, 
pp. 58, 71)

O próprio Mário de Andrade, contudo, 
deixou em seus escritos - nas suas notas de 
6 de janeiro de 1929, dia dos Santos Reis, em 
Natal - uma indicação, que parece, senão a 
festa em si, o modo de organização atual dos 
festivais: a proteção por parte de governos 
e prefeituras, a instituição de um espaço de 
destaque na cidade, concursos e prêmios:

“Hoje o Boi Alecrim saiu pra rua 
e está dançando pros natalenses. 
Os coitados estão inteiramente às 
nossas ordens só porque Luís da 
Câmara Cascudo, e eu de embru-
lho, conseguimos que pudessem 
dançar na rua sem pagar a licen-
ça na Polícia. Infelizmente é assim, 
sim. Civilização brasileira consiste 
em empecilhar as tradições vivas 
que possuímos de mais nossas. (...) 
Seria justo mais é que protegessem 
os blocos, Prefeitura, Estado: cons-
truíssem palanques especiais nas 
praças públicas centrais, instituís-
sem prêmios em dinheiro dados 
em concurso.” (ANDRADE, 1983, 
p.267)

A meu ver, os caminhos dessa remota 
tradição rural vieram no tempo a resultar 
em uma prática coletiva de arte urbana que 
se inspira nos temas rurais locais, com alto 
grau de profissionalização, expressando-se 
nas mais variadas linguagens artísticas, pro-
duzindo espetáculo e produzindo, enfim, arte 
pública no espaço da cidade.

Para a arquiteta e urbanista Vera Maria 
Pallamin, “arte urbana é uma prática social 
(...) vista como um ramo da produção da 
cidade”. Seus significados “desdobram-se 
nos múltiplos papéis por ela exercidos, 
cujos valores são tecidos na sua relação com 
o público, nos seus modos de apropriação 
pela coletividade” (PALLAMIN, 2000, 
pp.23,20,19).

Um desses múltiplos papéis que o Boi
-Bumbá vem exercendo, acredito, tem sido 
o de proporcionar às cidades da floresta, por 
anos e décadas abandonadas pelo Estado 
na sanha desenvolvimentista que assolou a 
Amazônia, uma esperança de transformação 
de suas realidades periféricas.

Nas palavras de Chico Cardoso, mem-
bro da Comissão de Artes do Boi Garantido, 
“o que impulsiona a economia em Parintins é 
o boi de pano e não o boi de carne. É a cultura 
que vem promovendo a renda local e não a 
pecuária que existe no estado.” (Comentário 
em resposta à jornalista da TV Bandeiran-
tes, durante transmissão via internet da 
terceira noite do Festival de Parintins, em 
01/07/2012.)

Assim é que, rumando a Pauini, partindo 
de Rio Branco, vou indo com meu imaginário 
que tenta juntar o lugar ao evento, como se 
uma foto aérea filtrasse cenas temporais 
da vida por baixo das árvores, das antigas 
expedições aos altos rios, dos contatos, das 
correrias, dos barcos subindo trazendo imi-
grantes nordestinos, descendo carregados de 
borracha. 

Do alto, causa angústia a imagem dos 
incontáveis pastos de boi no entorno de Rio 
Branco e Boca do Acre, paisagem seca, pon-
tilhada de branco esparso do gado que pasta 
lá embaixo, esquadrada pelas retas terrosas 
dos ramais de fazendas. A floresta surge, 
então, como um imenso alívio: o verde negro 
da umidade e da escala das árvores vem sos-
segar, enfim, a alma. Esponjas verde-claras, 
amarelas, algumas de verdões profundos 
ou vermelhos aqui e acolá iluminam o novo 
cenário. Fixo o olhar em um ponto que brilha 
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no horizonte. Revela-se aos poucos o profun-
do, silencioso e longínquo Purus. Em meio a 
tanta floresta!

Fico insuficiente perante a vastidão de 
floresta vista do alto. Recorro, mais uma vez, 
a Mário de Andrade para descrever a sen-
sação provocada por essas “monotonias do 
sublime”. Ao passar pela foz do Amazonas, 
ele escreve:

“Que posso falar dessa foz tão lite-
rária e que comove tanto quando 
assuntada no mapa?... A imensi-
dão das águas é tão vasta, as ilhas 
imensas por demais ficam no lon-
ge fraco que a gente não encontra 
nada que encante. A foz do Ama-
zonas é uma dessas grandezas tão 
grandiosas que ultrapassam as 
percepções fisiológicas do homem. 
Nós só podemos monumentalizá
-las na inteligência. O que a retina 
bota na consciência é apenas um 
mundo de águas sujas e um ma-
tinho sempre igual no longe mal 
percebido das ilhas. O Amazonas 
prova decisivamente que a mo-
notonia é um dos elementos mais 
grandiosos do sublime. (...) Pra 
gente gozar um bocado e perceber 
a variedade que tem nessas mono-
tonias do sublime carece limitar 
em molduras mirins a sensação. 
(...) A foz do Amazonas é tão ingen-
te que blefa a grandeza.” (ANDRA-
DE, 1983, p.61)

Também Euclides da Cunha, vinte e 
dois anos antes, ao entrar pelo Amazonas se 
desaponta, a princípio, com a monotonia da 
paisagem no grande rio:

“Mas contra o que esperava não 
me surpreendi... Afinal o que prefi-
gurara grande era um diminutivo: 
o diminutivo do mar, sem o pito-
resco da onda e sem os mistérios 
da profundura. Uma superfície 
líquida, barrenta e lisa, indefini-
damente desatada para o norte 
e para o sul, entre duas fitas de 
terrenos rasados, por igual indefi-
nidos, sem uma ondulação ligeira 
onde descansar a vista. (...) Por 
cima os céus, resplandecentes e va-
zios, recortando-se no círculo per-
feito dos horizontes como em pleno 
Atlântico. Nada mais.
Calei um desapontamento.” 
(CUNHA, 1907)

Descendo em Belém, o escritor vem a 
conhecer o botânico inglês Jacques Huber 
que lhe empresta um estudo sobre a região. 
Atravessando a noite a ler aquelas páginas 
minuciosas, Euclides compreende estar no 
detalhe a explicação para a riqueza que não 
vira, o trabalho no equilíbrio de forças des-
medidas: plantas que fazem a defesa contra 
o avanço das águas, que filtram sedimentos e 
transformam o lodo em solo, que anunciam 
os cenários dos planos mais profundos:

“Subi para o convés de onde, com 
os olhos ardidos de insônia, vi, 
pela primeira vez, o Amazonas...
Salteou-me, afinal, a comoção que 
eu não sentira.
(...) Atentei outra vez nos baixios 
indecisos, nas ilhas ou pré-ilhas 
meio diluídas nas marejadas – e vi 
a gestação de um mundo. O que se 
me afigurara um bracejo angustio-
so era um arranco de triunfo. Era 
a flora salvando a terra numa luta 
onde vislumbra uma inteligência 
singular (...). Compreendi os mes-
mos céus resplandecentes e limpos: 
e que a terra toda surge à flor das 
águas e emerge mais e mais, cres-
cendo na ascensão da seiva das 
florestas atraídas vigorosamente 
pelas energias incomensuráveis da 
luz.” (CUNHA, 1907)

Logo depois, em prefácio ao livro “In-
ferno Verde” de Alberto Rangel, Euclides 
argumenta sobre as dificuldades de repre-
sentação (literária, no caso) da Amazônia, “a 
terra e as gentes”, dentro dos modelos pré-
fixados, afirmando a necessidade de que nos 
libertássemos de nosso “colonato espiritual”:

“Sente-se que o escritor está entre 
homens e coisas, uns e outras dú-
bios, mal aflorando às vistas pela 
primeira vez, laivados de misté-
rios. (...) As imagens substituem as 
fórmulas. Realmente, fora impos-
sível subordinar a regras prefixas, 
efeitos de longos esforços cultu-
rais, as impressões que nos desper-
tam a terra e as gentes(...). é tempo 
de nos emanciparmos. (...) Para os 
novos quadros e os novos dramas, 
que se nos antolham, um novo es-
tilo.” (CUNHA, 1908, preâmbulo.  
In: RANGEL, 2008, p.31)

Um estilo no qual apenas a fragmen-
tação poderia dar conta, não exatamente 
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de representar o quadro todo, mas de, sim-
plesmente, conseguir falar do quadro. Como 
o livro de Rangel, pequenos contos em um 
romance, histórias curtas de tantos persona-
gens quanto tantas as gentes que pela Ama-
zônia se misturaram, e em que ela mesma é 
também personagem. Uma moldura mirim 
limitando um ponto no mundo. Como o livro 
de botânica.

Certamente, o espírito iluminado de 
nossos viajantes e intérpretes continua por 
aqui, inspirando novas sínteses.

Na Amazônia de hoje, a maioria dos 
povoados rurais de outrora desapareceu. 
Primeiro o colapso dos seringais e depois 
os falidos projetos militares de integração 
da Amazônia despejaram nas cidades suas 
gentes. O estado do Acre, em apenas 30 
anos, e recentemente, inverteu totalmente 
a predominância de sua população, antes 
eminentemente rural. Seu grau de urbani-
zação no ano de 1970 era de 27,5 e saltou 
para 69,1 em 2002 (BRUGNARA, 2006, 
p.7). Esse movimento foi mais radical ainda 
em outros estados, como Rondônia e Pará, 
por exemplo. As cidades amazônicas ainda 
não conseguiram se apartar da dependência 
externa e entram no século XXI enfrentando 
o crescimento contínuo e desordenado.

Mas essa questão complexa de planeja-
mento não é o foco aqui. O dado acima foi 
apresentado para ilustrar outro ponto: que 
grande parte dos moradores das cidades 
amazônicas são descendentes diretos dos 
tempos de floresta. Trazem no rastro dessa 
migração recente sua visão peculiar de mun-
do, seu sistema de crenças, seus mitos, seu 
modo de se relacionar com o espaço e com 
o outro, a memória de seu modo de vida. 
Por essa razão podem bem compreender e, 
aqui a questão, representar elementos de um 
mundo inatingível aos moradores urbanos 
de outros locais.

Esse aspecto sintetiza minhas impres-
sões acerca dos marcantes significados da 
festa de Boi-Bumbá e explica a extrema 
sincronia alcançada entre os novos temas 
incorporados e a  representação desse mun-
do, que é, afinal, o mundo real e invisível dos 
povos da mestiçagem amazônica.

O poder de transformação e de mime-
tismo, a surpresa como elemento rítmico 
marcando ênfases, são elementos da encena-
ção toda que se refletem nas apuradíssimas 
soluções da cenografia e das indumentárias, 

principalmente dos itens individuais, como 
as diversas Rainhas e o Pajé.

Aves-rainhas entram voando pela arena, 
preenchem o plano alto, vertical, bailam no 
ar, sobrevoam a galera nas arquibancadas, 
transformadas também em espaço do espe-
táculo. Tribos e personagens mais humanos 
chegam pelos planos horizontais, em área, 
do centro, das laterais e vão preenchendo 
pouco a pouco a arena com suas evoluções.

O aguardado momento da aparição do 
Boi é precedido pela apresentação de seus 
guardiões: a emocionante Vaqueirada. En-
tão, a toada anuncia, um átimo de silêncio 
seguido por uma transformação na alegoria 
e um impacto musical e luminoso: explode a 
galera, saudando seu Boi amado.

Não há truques para as trocas de cena ou 
entradas e saídas dos personagens e diversos 
elementos alegóricos. Tudo é feito na arena 
aberta sem as típicas estruturas teatrais para 
efeitos, criadas já na Grécia clássica, a exem-
plo da skene, de onde se origina o termo ske-
nographia, ou cenografia. Creio estar aí um 
importante elemento de ligação com os autos 
de Boi de rua, de extrema originalidade.

São as ênfases na música, a narração 
do apresentador, a animação do levantador 
de toadas, as provocações do Amo do Boi ao 
Boi-Contrário ou a participação da galera, 
também esta item de julgamento, interagin-
do com os outros personagens presentes, que 
dirigem o foco de interesse ao mesmo tempo 
em que as equipes de apoio técnico entram 
movimentando e conectando os diversos 
blocos componentes das alegorias e posicio-
nando gruas e guindastes que dão asas aos 
diversos personagens fantásticos.

O porte e escala imponentes das ale-
gorias amplificam a surpresa causada pela 
chegada de seres e monstros que aparecem 
voando repentinamente, outros que sobem 
às alturas em uma nuvem de fumaça ou 
nascem de uma flor. O teto da torre da igreja 
se abre, aquela mesma em frente a curva do 
rio, e lá do alto surge o Boi Glorioso. Uma 
grande cobra chega rastejando, descendo por 
uma alegoria. De repente, sua casca começa 
a se abrir e surge uma das rainhas do Boi 
Caprichoso, que vai soltando a pele, ainda 
deitada no chão, até sua transformação total, 
quando evolui para o centro da arena, saúda 
a galera e faz sua apresentação. O Pajé do Boi 
Estrelinha chega nas costas de um imenso 
gavião real, voando sobre a galera, em meio a 
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fogos, luzes e fumaça.
A dança do pajé envolve a encenação de 

um ritual. Sua riquíssima indumentária, por 
meio de elaborada composição, veste dois 
personagens: o pajé dança, evoca espíritos, 
faz um giro, é onça.

Exatamente como narra Digut Tsorobá, 
no livro que compôs juntamente com outros 
índios Gavião-Ikolen, de Rondônia, e a an-
tropóloga Betty Mindlin: “Onça no mato é o 
wãwã, o pajé. Qualquer onça: preta, pintada, 
suçuarana, de dia ou de noite. (...) São ins-
tantes: o pajé vem, veste o couro do jaguar, 
não precisa mais, num piscar de olhos é 
gente outra vez, a onça se foi.” (MINDLIN et 
al., 2001, p.75).

O Boi de rua ainda sai em Parintins, 
levando a multidão atrás de si, nas alvoradas, 
na noite de São João, nas homenagens à san-
ta padroeira da cidade.

Os festivais, por sua vez, são hoje o espa-
ço da competição e esse acontecimento é que 
tem levado à profissionalização crescente e o 
desenvolvimento de diversas linguagens ar-
tísticas e áreas técnicas. São jovens músicos, 
bailarinos, pintores, escultores, técnicos de 
som, iluminadores, cenotécnicos. São meses 
de produção e ensaios. Técnicos e artistas 
de Parintins colaboram em outros festivais 
de Bumbá, grupos musicais e nas escolas 
de Samba cariocas. Parintins hoje exporta 
conhecimento e arte.

Seja em Pauiní ou Parintins, nas peque-
nas cidades da floresta onde tocam os tambo-
res, substitui-se o pasto pela arena, os pontos 
brancos esparsos pelas massas vermelha e 
azul de Estrelinha e Glorioso ou Garantido 
e Caprichoso, o isolamento pelo encontro. 
E a letra de uma toada canta a conservação 
da Amazônia pela tradição do Boi Garantido, 
“contada de avô pra neto, de geração a gera-
ção, reascendendo a esperança.”

A festa do boi de pano é um jeito de con-
tar que vem de dentro, uma canoa pequena 
no grande rio, uma representação local do 
mundo amazônico, assumidamente dinâmi-
ca no tempo, seguindo “dançando, rodando, 
girando sem parar”, como a Sinhazinha do 
Boi Estrelinha.
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Esse artigo tem como objetivo discutir 
acerca das noções de identidade e naciona-
lidade presentes nas letras de música de Ben 
Charles, artista local que canta Roraima e o 
mundo desde a década de 1980. Procuramos 
também observar o reflexo dessas noções na 
voz do artista. Para o trabalho, realizamos 
uma entrevista com Ben Charles partindo do 
método da história oral, que hoje é conside-
rada uma importante ferramenta no registro 
de depoimentos e narrativas que usam como 
suporte a oralidade.

A entrevista foi realizada no dia 21 de 
julho de 2011, com duração aproximada de 2 
horas, através de questionário semiestrutu-
rado. Fizemos a divisão da entrevista a partir 
de dois eixos norteadores: um primeiro vol-
tado para as questões técnicas da produção 
do artista, um segundo mais voltado para o 
nosso objetivo.

A ideia de se trabalhar com fonte oral 
surgiu da necessidade de confirmar algumas 
suposições, levantadas nos estudos das 
letras da música, referentes ao processo de 
criação do artista em questão – um exemplo 
disso diz respeito às temáticas que envolvem 
cada produção do artista – e de verificar 
como Ben Charles pensa a noção de iden-
tidade e nacionalidade que perpassa uma 
considerável quantidade de letras ao longo 
dessa produção. Cumpre destacar que essa 
entrevista foi a primeira de uma série que irá 
complementar a pesquisa do mestrado e que 
servirá como fonte para outros artigos, por 
isso a intenção de se trabalhar com um ques-
tionário aberto, pois na entrevista surgiram 
outros assuntos que podem ser ampliados 
com outras temáticas, daí a importância da 
metodologia da história oral.

Ben Charles e a identidade de um 
sujeito Pós-Moderno em Roraima

Ben Charles nasceu em Roraima, em 
1970, autodidata em relação à música. Sua 
família morou na região do Amajari, noroes-

te do estado, o quintal de sua casa, explica o 
artista, era o rio Uraricoera, onde sua família 
morou até meados de 1976, vindo depois para 
a cidade de Boa Vista. De modo que toda sua 
influência musical durante a infância partiu 
de seu avô materno, músico amador, pessoa 
que durante toda a entrevista foi retomada 
por Ben Charles quando falava em identi-
dade, ancestralidade, e cultura. Sua família 
está tão presente nessa construção como sua 
música na sua cabeça quando diz “A música 
pulsa em minha cabeça”, “Quando canto 
homenageio minha família, meus avós, a mi-
nha terra, meu continente, meu planeta, meu 
universo, isso é mais importante para mim”. 
Logo de inicio percebemos que o artista Ben 
Charles tem um “Q” de particular em suas 
origens e na formação de sua identidade, 
mas que não se prende somente a esse lugar, 
suas idéias são universais, assim como é a 
sua música e, como ele mesmo caracteriza, 
“sempre parto daqui para o mundo”.

Nesse sentido não poderíamos deixar de 
falar nessa construção identitária do sujeito 
Pós-Moderno que Hall (2006) expõe em seu 
livro A identidade cultural na pós-moderni-
dade. Para ele o sujeito é conceituado como 
não tendo uma identidade fixa, essencial 
ou permanente. A identidade torna-se uma 
“celebração móvel”, formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas 
quais somos representados nos sistemas 
culturais que nos rodeiam. Assim todos os 
acontecimentos históricos, sociais, políticos 
e econômicos que vinham ocorrendo desde 
os séculos anteriores ao século XX se refle-
tem nesse sujeito da Pós-Modernidade, ou 
modernidade tardia, conforme caracteriza 
Anthony Giddens (1991). A expansão colo-
nial, o industrialismo, o sistema capitalista 
de produção, o surgimento dos estados-
nação e a vida burguesa são os elementos 
que compõem essa construção do individuo 
com o mundo ao seu redor. Esse mundo é 
estranho e incerto, mais ainda, ele é liquido 
conforme já preconizava Marx (1998) com a 
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celebre frase “Tudo que é sólido se desman-
cha no ar” (p.14).

A aventura da vida moderna provocou a 
crise das identidades (Hall, 2006), a sensa-
ção de risco (Guiddens, op.cit), o mal-estar 
(Bauman, 1998). A crise possibilita novas 
articulações, cria novas identidades e produz 
novos sujeitos com identificações diversas. 
Para ilustrar essa noção da criação de novas 
identidades nos remetemos a letra da música 
“A casca”, na qual Ben Charles se apresenta, 
partindo de uma identificação. 

Domingo você olha na TV
Todo mundo engomadinho hipo-
crisia estampada
Tudo feito pra você não perceber
O que pra mim é muito claro
Eu não preciso dessa imagem ma-
quiada pré fabricada pra me sen-
tir realizado,
Esses valores não são seus
Nem são meus
Nem me interessa essa casca fina 
que se rompe delatando solidão, 
insegurança, ambição Dentro do 
seu coração,
É isso pra mim não é riqueza não 
O que eu preciso é de cultura edu-
cação e arte verdadeira
É da historia Brasileira
Eu quero ver a cara do povo que 
está insatisfeito por tão pouco que 
tem sido feito
Pra melhorar a educação do Bra-
sil.
Eu quero rir de alegria com essa 
gente um dia.
Eu quero ver o cidadão das favelas 
recebendo o saneamento e o res-
peito que lhe cabe Por direito cons-
titucional
Eu vi no jornal nacional,
Você olha na TV todo mundo engo-
madinho hipocrisia estampada
Alegria maquiada pra você não 
perceber
O que pra mim é muito claro, 
As aparências enganam, 
A sapiência escassa desse sistema 
social falido
Dê um basta a hipocrisia 
Me diz quem é que faz a violência 
todo dia.
Eu quero ver nossa floresta preser-
vada
Macaco, onça, peixe boi tudo que 
ainda resta preservados, respeita-
dos e amados, 
Preservação dispositivo brotado 

na consciência 
Diga não
Me diz
Quem é que faz a violência todo dia 
Sou brasileiro, sou do Norte, sou 
do rock,
Pop, xote, do lavrado e vim aqui 
me apresentar,
Eu sou Ben Charles e também tra-
go comigo meus cumpadres
Meus amigos para a arte lhes mos-
trar,
E tô cansado de ouvir tanta descul-
pa de malando que só tá interessa-
do em levar nossas Riquezas,
Nossos recursos naturais,
Subestimando a minha inteligên-
cia 
E desgastando a minha paciência.
Com microfone plugado 
E minha guitarra na mão
Eu canto do Caburai ao Chuí, 
Vamos assumir o caráter Brasilei-
ro 
Vamos unir todas as nossas raças 
O Brasil é nossa pátria, 
E viva o povo Brasileiro. (Charles, 
2000, Faixa 08)

Segundo o artista, a letra seria seu 
manifesto contra o oco, contra a sociedade 
Roraimense, assim quando indagamos o 
que representa esse refrão, ele fala “aqui eu 
estou assumindo minha identidade”. E essa 
identidade é tanto relacionada aos lugares 
quanto aos ritmos das músicas que ora se 
apresentam na música dele. E isso não para 
por ai, por exemplo, quando pedimos para 
ele definir um estilo para sua música ele 
respondeu “essa é talvez a pergunta mais 
difícil porque sempre falta alguma coisa”, ou 
seja, a idéia do sujeito com uma identidade 
em construção o tempo todo está presente 
no seu discurso, para ele, rotular sua música 
significa congelar suas idéias, sua liberdade 
de criação e segue completando “Faço arte 
pela verdade que ela me traz”.

Outro trecho da entrevista também trou-
xe essa identidade à tona, pois quando per-
guntamos o que significava sua música para 
ele, respondeu “minha música é minha voz, é 
meu exercício de cidadania, como cidadão do 
mundo, eu sou caboco (sic), Roraimense, sou 
Amazônida, Sul Americano e Americano, eu 
sou cidadão do mundo”. Vemos aqui como a 
percepção de um sujeito que tem consciência 
que parte de um lugar definido, se articula 
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com o sentimento de pertencimento a outros 
lugares, como na letra de “A Aldeia Global”.

A tribo é só um mar;
A aldeia é global, a lua é única, o 
sol é o mesmo;
O céu é um só, a raça é humana, 
racional.
Penso logo existo eu sei;
Ouço por ai é o bastante;
Mais todo dia um quadro sofrido;
Não dá para fingir que não é comi-
go. (CHARLES, 2007, Faixa 02).

Partindo dessa letra, entramos no 
assunto da globalização. Antes, Ben Charles 
comentou que o nome desse CD (Carimbó 
electro seco ou o amor e a esperança em 
tempos de aquecimento global) é tão  grande 
quanto a importância que ele tem para o ar-
tista. Para Hall (2006) a globalização é uma 
tentativa de unificar os sujeitos no espaço-
tempo e suas relações. Segundo Hall (op.cit) 
remetendo a Anthony Mc Grew (1992)

A “globalização” se refere àqueles 
processos, atuantes numa escala 
global, que atravessam fronteiras 
nacionais, integrando e conectan-
do comunidades e organizações 
em novas combinações de espaço- 
tempo, tornando o mundo em rea-
lidade e em experiência, mais in-
terconectado. (HALL, 2006, p.67) 

É claro que, como afirma Hall (op.cit), 
essa idéia é considerada simplista demais e 
juntamente com a ameaça da globalização, 
da tentativa de unificação existirá sempre 
uma contra-tendência, uma polarização 
dessas identidades ou até mesmo a produção 
de novas identidades. É por isso que existe 
um mal-estar, como falou Bauman (1998), 
que comunga com as idéias de Hall, o anta-
gonismo desse individuo que ora vivia uma 
experiência essencialista e que agora vive 
numa posição dialógica e em constante trans-
formação, provoca essa agonia e consequen-
temente uma crise nessa identidade, o que é 
visto pelos teóricos como um fator positivo 
exatamente por criar novas identidades.

Sem fazermos referência nenhuma à 
palavra “Globalização” Ben Charles falou 
“Somos um ser pensante nesse planeta com 
as nossas diferenças” e completou “Res-
peitando as culturas e não querendo impor 
uma globalização”, “Vamos bater o tambor 
da resistência da cultura”. Diríamos que é 

exatamente o que os teóricos falam, mas é 
claro que, em outras palavras, a globalização 
não é igual para todos, e da maneira que seu 
conceito chegou ao senso comum soa como 
algo que está acontecendo em todo o globo, 
em escala mundial, e seus benefícios são 
acessados por todos. 

Essa pretensa homogeneização não dá 
conta de explicar a concretude das trans-
formações da experiência da vida contem-
porânea. Oliveira (2000) fala em seu artigo 
que o sentido de incluir os atores políticos, 
econômicos e sociais no presente coletivo de 
um planeta e envolto em tecido impermeável 
e que supostamente essa película seria capaz 
de unir e colar todos os pontos em contato 
com sua superfície, e na realidade falar des-
ses pontos não faz justiça à homogeneização 
e a indistinção que essa representação cria. 
O autor parte da idéia que há algo global 
ocorrendo e segue:

Porém de natureza radicalmente 
diferente- ocorrendo: a produção 
e a inscrição, em profundidade, 
por sobre toda a extensão do mun-
do, de uma intrincada trama cuja 
geometria esta tão distante de uma 
densidade e de uma impermeabi-
lidade homogêneas quanto pode 
estar uma rede, com seus nós e li-
nhas discretas, da película plástica 
acima referida. (OLIVEIRA, 2000, 
p.210)

Ben Charles está certo quando meta-
foricamente fala “Vamos bater o tambor da 
resistência da cultura”, que seria mais ou 
menos o contra ataque, a reação local a essa 
tendência, como uma maneira de reagir a 
essa pretensa homogeneização. Para Hall 
(2006) o que está sendo discutido nesse 
processo é a tensão entre o global e o local 
na transformação das identidades. Pensar e 
repensar na identidade do lugar, nesse plano 
da tensão, faz com que hoje a história do lu-
gar seja construída para além dos limites fí-
sicos. Assim muda a situação da relação com 
outros lugares no processo da globalização 
porque relativiza o sentido da localização. 
Carlos (1996) diz que esse processo não in-
valida o fato de que o lugar aparece como um 
fragmento do espaço onde se pode apreender 
o mundo moderno, uma vez que o mundial 
não suprime o local.

O lugar se produz na articulação 
contraditória entre o mundial que 
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se anuncia e a especificidade his-
tórica do particular. Desse modo 
o lugar se apresentaria como o 
ponto de articulação entre a mun-
dialidade em constituição e o local 
enquanto especificidade concreta, 
enquanto momento. É no lugar que 
se manifestam os desequilíbrios, as 
situações de conflito e as tendên-
cias da sociedade que se volta para 
o mundial. (CARLOS, 1996, p.28) 

O lugar é a arena de conflito, mas é 
também onde o particular toma forma para 
se auto afirmar como lugar culturalmente 
distinto. É o ponto ou a rede que se liga a essa 
película que é a modernidade.  

Sentidos de lugar e nação em Ben 
Charles

Quando pensamos em trabalhar os 
sentidos de lugar e nação em Ben Charles é 
claro que não poderíamos deixar de falar em 
Roraima mesmo porque ele trata desse lugar 
de uma maneira muito peculiar em sua fala, 
como também em suas músicas. Por exem-
plo quando ele usa os elementos que de certa 
maneira caracterizam ou identificam   o lugar 
nesse caso Roraima, ele acaba apontando um 
teor de criticidade a mais, e é no refrão que 
eles adquirem sentido para a sua proposta,  
senão vejamos um trecho da música “Caboca 
te espero”

Não é porque eu viajo nessas estra-
das;
Não é porque eu viajo nessas flo-
restas perfumadas;
Rios igarapés, serras azuladas;
Que eu seja mais filho daqui, do 
que você.
Meu coração é coração Brasileiro;
É coração Latino, Makunaimado;
Caboco esparramado, vil e sincero. 
(CHARLES, 2007, Faixa 15)

Essa letra segundo Ben Charles foi es-
crita para o CD “Ben Charles” em 2000, mas 
só gravou no CD de 2007. Percebemos que 
os elementos tidos como caracterizadores de 
uma identidade de Roraima não são somente 
alegorias de uma paisagem, eles são critica-
dos em suas letras através de uma adjetiva-
ção, as florestas daqui são perfumadas, as 
serras azuladas, quer dizer a identidade está 
na diferença que essa paisagem apresenta 
em relação as de outros  lugares, como se 

dissesse “serra” tem em todo lugar, mas as 
daqui são azuladas.

Nessa perspectiva trazemos para o 
debate a autora Kathryn Woodrward (2009), 
ela diz que a identidade está ligada a cons-
trução da diferença na dicotomia entre o 
“nós e eles”, como argumenta a autora “As 
identidades são fabricadas por meio da mar-
cação da diferença.” (p.39). Diz também que 
essa marcação tanto acontece por meio de 
sistemas simbólicos de representação quan-
to por meio de formas de exclusão social. 
“A identidade não é o oposto da diferença: 
a identidade depende da diferença.” (p.39). 
A identidade é construída por sistemas 
simbólicos de representação ou como diz 
Silva (2009) “A identidade e a diferença são 
o resultado de um processo de construção 
simbólica e discursiva” (p.81).

Assim observamos na letra da música 
de Ben Charles, esse lugar também é o es-
paço do outro e que o ajuda a construir essa 
identidade do sujeito e do lugar com suas 
características particulares por meio da mar-
cação da diferença, na entrevista ele fala que 
para se referir à Roraima ele construiu um 
“universo Makunaimico”5 como no refrão  da 
música “Amorável” 

À noite quando Makunaima esten-
der um tapete de estrelas no rio
Vou te levar para passear na mi-
nha canoa
Tu já viu estrela boiando caboca? 
Tu vai ver... 
Vamos passear no nosso fluídico 
universo Makunaimico. (CHAR-
LES, 2007, Faixa 03)

Quando perguntamos o que Roraima 
tem de Brasil, ele respondeu “Roraima é um 
Brasil num estado”, “Roraima dá até mais 
suporte para você olhar para o mundo”. 
Essas afirmações nos remeteram a pensar 
nas idéias sobre o nacionalismo, no capitulo 
do livro de Hall (2006) que fala das culturas 
nacionais como comunidades imaginadas 
diz “No mundo moderno, as culturas na-
cionais em que nascemos se constituem em 
uma das principais fontes de identidade 
cultural.” (p.47). Para ele a nacionalidade é 
uma metáfora, não é genética. Não é sistema 
de representação cultural, é comunidade 
simbólica. A cultura nacional é dispositivo da 
modernidade. O argumento que ele considera 
é, que, na verdade, as identidades nacionais 
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não são coisas com as quais nascemos, mas 
são formadas e transformadas no interior da 
representação.

Veremos então como essa idéia de 
cultura nacional é representada na letra de 
“Brasil Quinhentista”, de Ben Charles. 

Nos quadros, as cores luzindo as 
tuas festas,
A fé a bravura da raça miscigena-
da,
Caboclo, cafuzo, amarelo, bran-
co, mulato, índio, negro, êta  povo 
guerreiro,
Caboco mané ribeiro foi pro rio 
de janeiro conheceu a capoeira de 
mestre índio,
Bahia de todos os santos de todos 
os mares de todos os cantos
Bahia.
No Brasil do ano 2000 renova-se a 
fé e revive a esperança
No Brasil do terceiro milênio abra-
ça-te luz e educa a criança.
Na floresta reviva a harmonia, ex-
plore as flores a força dos rios dos 
ares das cores.
Brasil quinhentista
Pobre rico e otimista 
A brancura do vestido da noiva no-
viça,
A via láctea me guia por essas es-
tradas, 
Navego nas águas do pensamento
Caminho nos campos da solidão,
Tanta riqueza da mãe natureza
Me leva e me tenha na palma da 
mão,
Mistério das relvas, das matas das 
selvas
Segredam virtudes as minhas qui-
meras,
A asa do tempo aflora as camélias 
no céu da Amazônia ecoa os uivos,
Do vento 
Obrigado meu Deus por ti só tenho 
gratidão,
Aqui sou nascido, sou feito raiz, 
que entremeia e se espáia no chão. 
(Charles, 2000, faixa 03)

Uma cultura nacional é um discurso, um 
modo de construir sentidos que influencia e 
organiza tanto nossas ações quanto a concep-
ção que temos de nós mesmos, e dos lugares 
dentro dessa cultura nacional. É o que vemos 
expresso na letra da música “Brasil Quinhen-
tista”, é esse Brasil que está no imaginário 
coletivo e individual, do que ele foi, do que 

ele é, ou do que pode ser. Anderson (1989) 
argumenta que as diferenças entre as nações 
residem nas formas diferentes pelas quais 
elas são imaginadas.

Estabelecendo essa trajetória da idéia 
de nação na mentalidade ocidental, Ander-
son (1989) elabora um conceito de nação sob 
uma nova perspectiva, tomando como base 
o ponto de vista da Antropologia Social. Diz:

Dentro de um espírito antropoló-
gico, proponho, então, a seguinte 
definição para a nação: ela é uma 
comunidade política imaginada – 
e imaginada como implicitamente 
limitada e soberana. Ela é imagi-
nada porque nem mesmo os mem-
bros das menores nações jamais 
conhecerão a maioria de seus com-
patriotas, nem os encontrarão, 
nem sequer ouvirão falar deles, 
embora na mente de cada um es-
teja viva a imagem de sua comu-
nhão. [...] A nação é imaginada 
como limitada, porque até mesmo 
a maior delas, que abarca talvez 
um bilhão de seres humanos, pos-
sui fronteiras finitas, ainda que 
elásticas, para além das quais se 
encontram outras nações. [...] É 
imaginada como soberana, por-
que o conceito nasceu numa época 
em que o Iluminismo e a Revolução 
estavam destruindo a legitimida-
de do reino dinástico hierárquico, 
divinamente instituído. [...] Final-
mente, a nação é imaginada como 
comunidade porque, sem conside-
rar a desigualdade e exploração 
que atualmente prevalecem em 
todas elas, a nação é sempre con-
cebida como um companheirismo 
profundo e horizontal. (ANDER-
SON, 1989, p.14-16) 

Guardamos no nosso imaginário tudo 
que é retomado e construído historicamente, 
nesse sentido a paisagem, o olhar do homem 
sobre essa paisagem contribuiu muito nessa 
formação do imaginário, como exemplo 
citamos a letra da música “Chapéu de Palha”, 
sobre a qual Ben Charles comenta: “essa 
música lembra Pau Brasil”, aludindo ao 
manifesto modernista de Mário de Andrade.

Mil rosas no jardim                               
Sob as palmeiras                                    
Descanso o corpo e                                
Meus pés descalços                               
Água de coco com cachaça
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E o chapéu de palha no pensamen-
to.  
                                                                 
Obre                                                         
Pobre                                                       
Pobreza                                                    
Obre                                                         
Nobre                                                       
Nobreza                                                   
                                                                 
Tudo se enlaça                                                                  
Palha, coco, casa  
Nossa raça
Terra azul

Jorge Ben jóia rara
E seus alquimistas 
Floresta da pátria Quinhentista 
O fogo falha a minha vista 
E se perdem de vista 
Os meus Brasis 
Amar o ar/ O canto 
Amar o barco/ O santo 
O ar, o aço/ O assobio 
No céu anil. (Charles, 2005, faixa 
17)

Neste sentido, a nação é um produto 
subjetivo e, como é característico dos ele-
mentos ideológicos, opera fusões simbólicas. 
Quer dizer, sob esse ponto de vista, a idéia de 
nação pode ser entendida como representa-
ção coletiva e, como tal, provê o imaginário 
dos sujeitos sociais da capacidade de juntar 
sensações, imagens e conceitos e dar um 
sentido ético à experiência histórica e contra-
ditória que os constitui nessa fragmentação 
individualista do mundo moderno.

Ben Charles é esse sujeito que parte de 
um lugar especifico, ou seja, Roraima, sobre 
o qual poetiza para logo cantar para a sua 
Tríplice Fronteira, para a Amazônia. E assim, 
viaja pela infinitude dos seus múltiplos Brasis 
e olha para o mundo, imbuído da consciência 
de que é possível falar disso tudo e marcar 
sua identidade, e a do seu lugar, através das 
diferenças. 

Notas
1 Financiamentos: Bolsa REUNI/MEC de pós-gra-
duação. Trabalho vinculado ao projeto de pesquisa Subjetivi-
dade, Identidade e Percepção da Natureza na Poesia 
de Roraima da Década de 1980 aos Dias Atuais, coor-
denado pela Profª. Drª. Cátia Monteiro Wankler e fomentado 
pelo CNPq através do Edital Ciências Humanas 2011.
2 Aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras-
PPGL, nível mestrado, da UFRR.
3 Doutora em Teoria da Literatura pela PUCRS. Pro-
fessora Associada do Curso de Letras e do Programa de Pós-
Graduação em Letras da UFRR. 

4 Doutora em História pela PUCRS. Professora Asso-
ciada do Curso de História e do Programa de Pós-Graduação 
em Letras da UFRR. 
5  Termo criado por ele para se referir aos elementos 
da paisagem local, aos mitos, a tudo que existe em Roraima.
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Os pescadores artesanais da Vila dos Pescadores – Bragança-
PA e suas memórias

Gláucia Nazaré Lima Lobão
Universidade Federal do Pará

Introdução
A memória é um privilégio que temos, e 

é por seu intermédio que buscamos informa-
ções no passado fundamentais para a nossa 
orientação, crescimento e até engrandeci-
mento profissional. Ela é a presença do pas-
sado, é uma construção psíquica e intelectual 
que acarreta de fato uma representação sele-
tiva do passado que nunca é somente aquela 
do indivíduo inserido num contexto social. A 
memória está fortemente ligada ao corpo.

Conforme Henry Rousso (1998, p. 94-
95) seu atributo mais imediato é garantir a 
continuidade do tempo e permitir resistir à 
alteridade, ao “tempo que muda”, as ruptu-
ras que são o destino de toda a vida humana. 
A memória é fundamental para a identidade 
e para a percepção de si e dos outros.

Área de pesquisa
Bragança é um município brasileiro do 

estado do Pará que está distribuída em uma 
área geográfica de 2.090.234 km2 e possui 
113.165 habitantes, é o maior polo pesqueiro 
do Estado do Pará, exportando sua produção 
principalmente para as capitais do Nordeste 
e para o próprio estado do Pará. Já a Vila do 
Bonifácio é comunidade localizada na zona 
costeira do município de Bragança, no km 36 
da PA 458, estrada Bragança-Ajuruteua em 
uma área tipicamente de manguezal, com a 
influência das mares. É uma ilha eminente-
mente pesqueira, com praticas de pesca tan-
to marítima quanto fluvial. A pesca na vila é 
artesanal comercial e de subsistência e em 
regime familiar, cuja maioria dos pescadores 
fabrica o seu próprio material de trabalho e 
tem na pesca a sua principal fonte de renda.

Fig. 1

Memória enquanto produção de co-
nhecimento

Trabalhar a “memória” em uma comu-
nidade de pescadores artesanais da Vila do 
Bonifácio, município de Bragança, está me 
proporcionando um maior entendimento so-
bre o assunto. Já que os pescadores têm seus 
conhecimentos construídos com o que apren-
deram com seus pais ainda na infância e esse 
ciclo vem se repetindo por muito tempo, pois 
segundo eles, seus pais são pescadores e seu 
conhecimento se da devido os ensinamentos 
que obtiveram de seus avós, através das nar-
rativas orais e ações de trabalho que viram 
quando pequenos e que ficaram registradas 
e permanecem vivas com o passar do tempo.

Mas o que essas práticas têm haver com 
a memória?

O mundo dos pescadores é repleto 
de conhecimentos adquiridos através dos 
ensinamentos que vem sendo repassados de 
geração a geração. Seja pela forma de “pegar” 
o peixe usando o vento como orientador, seja 
pela crença nas assombrações e mães d’agua, 
que segundo eles, podem até dar um bom dia 
de trabalho, é a certeza de que a mulher pode 
trazer prejuízos para a pesca, pois se estiver 
grávida atrai golfinhos, o que consequente-
mente espanta os peixes.

Muito se ouve falar sobre as histórias 
fantásticas vividas pelos pescadores no 
mar nos dias de trabalho. Eles relatam sua 
trajetória no mar, perigos que enfrentam e a 
presença de seres, que para nós são fictícios, 
mas que para os mesmos atrapalham ou até 
mesmo ajudam a fazer uma boa pescaria. 

Através das suas narrativas fantásticas 
sobre crenças e trabalho, esses pescadores 
enriquecem ainda mais a nossa história.

É   um folclore cheio de “almas pe-
nadas” dos pescadores que      per-
deram  a vida no  mar e voltaram 
a aborrecer os vivos e para    cujos 
exorcismos existem os  ensalmos  e  
os ‘benzentinos’   de     defesa;  são 
as lendas de  tesouros que ficaram 
enterrados da  época   da  pirata-
ria em nossa costa;  são as cren-
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ças nas  ‘mães d’agua ou   mães de 
ouro’,  cuja    presença  indica ouro 
na região,    aparecendo   repenti-
namente a pentear-se nos rios lito-
râneos   com pente de ouro,   mas 
desaparecendo logo em seguida...  
(MUSSOLINE, 1972, p.  293).

“Pescador tem muita história pra con-
tar, pescador tem, tem até mais do que outras 
profissões...” ( José Prego, 71 anos, pescador 
inativo e morador da Vila do Bonifácio ).

Em seu relato o Sr. José diz que “essas 
aparições vem no formato de peixe, de uma 
sombra, ou fogo medonho e passam bem 
perto da maresia. No passado tinha isso e 
ainda continua tendo. Vem desde a primeira 
geração...”

Não interessa saber se é mentira ou ver-
dade, e sim como eles contam essa história, 
pois a partir do momento em que estão con-
tando, esses relatos passam a ser verdade.

Os conhecimentos a cerca da pesca e até 
as crenças são adquiridos desde a infância e 
são repassados de geração em geração.

Fig. 2

Fig. 3
Esse adolescente reside na Vila dos 

Pescadores, tem 13 anos e pesca com a mãe 
desde criança.

Em seu artigo, Carlos Aldemir da Silva 
(2002, pag. 7) afirma que em culturas de 
base histórica preponderantemente oral, 
o conhecimento é passado de geração a 
geração, através das experiências contadas, 
as narrativas e histórias de tradição tem um 
papel indiscutível até mesmo nos estudos 
científicos.

É fundamental que haja uma valoriza-
ção dessas histórias, mas importante do que 
substituir tradição pela ciência é pesquisar 
sobre os ensinamentos já existentes na histó-
ria. Maria da Conceição de Almeida (2000) 
afirma que a ciência nasceu justamente da 
domesticação de parte dos saberes milenares 
da tradição, mesmo que deles tenha, aos 
poucos se distanciado.

Essas histórias e crenças estão ligadas a 
memória, não porque foram criadas em um 
momento de devaneio, mas porque foram 
vividas por seus antepassados e devido à 
experiência adquirida por eles, muitos vem 
se baseando até os dias atuais, respeitando 
a sabedoria dos antigos e a mantendo para 
obter sucesso no trabalho.

As práticas dos pescadores não são 
recentes, pelo contrário, são práticas antigas 
e esse conhecimento vem sendo “arquivado” 
na memória. Existem pescadores que utili-
zam ainda hoje, o que aprenderam aos cinco 
anos de idade quando acompanhavam os 
seus pais nas pescarias.

Diegues afirma que o conhecimento 
dos mares resultou, portanto, mesmo antes 
do advento da ciência chamada “moderna” 
ou positivista, de um acúmulo crescente 
de conhecimento resultante das atividades 
de navegação e pesca. A pesca, tanto local, 
quanto nacional ou internacional e o co-
nhecimento acumulado desses pescadores 
constituíram-se de alguma forma, na base 
do conhecimento cientifico atual. É interes-
sante ressaltar que o conhecimento científico 
acerca dos mares acabou se misturando aos 
mitos e imaginário.

Segundo Lévi-Strauss (1997), um in-
divíduo que recebeu, por direito e herança, 
um certo relato da mitologia ou da tradição 
lendária do seu próprio grupo ou sociedade, 
reage negativamente ou positivamente, ao 
ouvir outra versão diferente, contada por 
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alguém pertencente a outro grupo. Eles 
expressam a diversidade de dizeres entre os 
seres humanos e podem evitar a intolerância 
e a defesa de verdades únicas. Isto porque, 
as histórias contadas por outros grupos e 
pessoas também são histórias nossas e as 
nossas também são as deles, uma vez que 
sentimentos antropossociais como as incer-
tezas, medos, desafios, esperanças e o sentido 
da morte, do bem e do mal, estão presentes 
na diversidade das narrativas expressas em 
diferentes culturas.

Os saberes deste povo pesqueiro andam 
de mãos dadas com a memória e isso  produz 
conhecimento.  Observar o que eles “trazem” 
na memória, externado na maneira como 
consertam a rede de pesca, como acreditam 
nas histórias contadas por seus pais, como 
mantem vivas as suas tradições é uma forma 
de buscar conhecer e entender esse “mundo”, 
pois através da observação podemos chegar a 
conclusões surpreendentes.

A lição   importante  é  aprender  
a  estar  atento aquilo  que   não      
está  sendo dito, e a considerar o 
que significam os   silêncios. Os    
significados mais  simples  são  
provavelmente os mais convincen-
tes.    (THOMPSON, 1998,  p. 204)

Durante muitos anos as histórias do 
passado não tinham o seu reconhecimento 
merecido. Eram banalizadas e deixadas de 
lado. “Ninguém” dedicava as histórias vivi-
das pelos idosos a devida atenção, mesmo 
que essas histórias fossem contadas por 
um paciente gravemente perturbado, talvez 
essas narrativas pudessem ajudar a entender 
situações como medo, raiva entre outros. 
Essa lembrança do passado era mal vista e 
encarada como uma fuga da realidade, ou 
até mesmo como um problema psicológico. 
Com o passar do tempo e com a evolução dos 
estudos científicos os pacientes passaram a 
ter as suas lembranças investigadas como 
forma de tratamento para os seus possíveis 
problemas.

THOMPSON (1998, p. 210) afirma que 
a ideia de que a reflexão sobre o passado pes-
soal e, por meio dele, a aceitação da mudança 
pode ser essencial para a preservação da 
auto identidade mediante as transformações 
características do ciclo vital constitui uma in-
fluência lógica do pensamento psicanalítico 
básico.

A comunicação é fundamental na vida 
dos seres humanos, ao narrarem suas proezas 
no mar, em busca de peixe esses homens se 
descobrem como seres humanos e se sentem 
parte do mundo e uteis a sociedade.

Fig. 4

A satisfação do Sr. Maranhense ao posar 
para ser fotografado, mostrando o fruto de 
seu trabalho, chegava a ser comovente. Ele 
procurou a melhor posição e pediu para que 
eu registrasse. Ao relatar suas “aventuras” 
no mar, o pescador de 63 anos, demonstrava 
toda a sua euforia e alegria.

Na maioria das vezes as entrevistas, 
individuais ou em grupo, trazem benefícios 
para os narradores, muitos estudiosos 
afirmam que “falar” alivia e ou cura a alma, 
pois ajuda a extravasar sentimentos muitas 
vezes oprimidos ou  até reprimidos. Esses 
sentimentos nem sempre são negativos, 
muitas vezes são sentimentos de felicidade 
por um ato realizado, ou até mesmo por um 
momento de heroísmo.

Para a maioria das pessoas, o so-
frimento do passado é muito mais 
suportável, por encontrar-se ao 
lado de boas lembranças de ale-
gria, afeto e realização e a lem-
brança destas e daquelas pode ser 
uma coisa positiva. Recordar a 
própria vida é fundamental para 
o nosso sentimento de identidade; 
continuar lidando com essa lem-
brança pode fortalecer, ou recap-
turar, a autoconfiança. (THOMP-
SON, 1998, p.208)

 
Através dos relatos muitos, em especial 

os mais velhos, tem a oportunidade de trans-
mitir sua experiência moral ou profissional 
para os mais jovens. Em alguns depoimentos 
dos pescadores, fica nítida essa transmissão 
de conhecimento. Um senhor inativo na pes-
ca relatou que aprendeu a pescar observando 
e ouvindo as orientações repassadas por seu 
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pai e atualmente seus filhos são pescadores 
e adquiriram conhecimento através das 
narrativas que ouvem dele. Fica claro que as 
ações de trabalho e os saberes se perpetuam 
através da memória individual e coletiva, que 
são repassados através das narrativas orais.

 ...Os veneráveis relatos dos velhos 
que narram aos jovens em           vol-
ta  os eventos de sua longa vida,  de 
modo a exortá-los a virtude.  Vir-
tude e  verdade coincidem.  Os an-
ciãos  verdadeiros depositários   da 
memória coletiva. (Paul Zumthor, 
A letra e a voz, 1993, p. 73)

Essas entrevistas, em sua maioria, be-
neficiam quem está narrando, pois para mui-
tos acaba sendo uma terapia onde  memória 
é liberada. Segundo THOMPSON (1998), 
muitos historiadores orais tem chegado a 
dar-se conta disso por acaso, pela própria 
prática. Ficam sabendo muitas vezes por 
meio de uma terceira pessoa como o fato de 
ser entrevistado deu a uma pessoa idosa um 
sentimento renovado de importância, algo 
por que esperar, até mesmo força para lutar 
contra uma doença e para conquistar novas 
esperanças. Diz ainda que o que podemos 
esperar ganhar pela influência da psicanálise 
é um ouvido mais perspicaz para as sutilezas 
da memória e da comunicação, mais ainda 
do que a chave de um quarto secreto.

Mesmo que indiretamente e sem a in-
tenção, nos pesquisadores acabamos contri-
buindo para o bem estar mental dos entrevis-
tados, e acabamos dando a oportunidade de 
pessoas comuns descobrirem e acreditarem 
em seu próprio valor.

Thompson (1998, p. 42) defende que 
é preciso devolver às pessoas sua própria 
história, mostrando a elas que isso tem valor, 
ajudando a fazer com que pessoas comuns 
confiem em sua própria fala.

Segundo Jaques Le Goff (1996, p. 476) 
a memória é um elemento essencial do que 
se costuma chamar identidade, individual, 
ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 
fundamentais dos indivíduos e das socieda-
des de hoje. 

O referido autor afirma que a memória 
coletiva além de uma conquista, é também 
um instrumento e um objeto de poder.

Maurice Halbwachs afirma que a 
memória individual existe sempre a partir 
da memória coletiva, posto que todas as 

lembranças são constituídas no interior de 
um grupo. A origem de muitas ideias, senti-
mentos, reflexões que atribuímos a nós são 
inspirações vindas do grupo.

A memória individual, construída a 
partir das referências e lembranças próprias 
do grupo, refere-se, portanto, a “um ponto 
de vista sobre a memória coletiva”. Olhar 
este, que deve ser analisado considerando-se 
o lugar ocupado pelo sujeito no interior do 
grupo e das relações mantidas como outros 
meios (HALBWACHS, 204, p 55).

HALBWACHS aponta que as lembran-
ças podem, a partir da vivência em grupo, ser 
reconstruídas. A lembrança, de acordo com 
HALBWACHS é uma imagem engajada em 
outras imagens.

“a lembrança é em larga medida 
uma reconstrução do passado com 
a ajuda de dados emprestados do 
presente, e além disso, preparada 
por outras reconstruções feitas 
em épocas anteriores e de onde a 
imagem de outrora manifestou-se 
já bem alterada” (HALBWACHS, 
2004: pp. 75-6).

HALBWACHS (2004, pp. 57-59) que 
a defende memória individual não está iso-
lada. O suporte em que se apoia a memória 
individual encontra-se relacionado às per-
cepções produzidas pela memória coletiva e 
pela memória histórica.

Segundo o autor acima citado, as per-
cepções acrescentadas pela memória históri-
ca também são importantes neste processo.

“os quadros coletivos da memória 
não se resumem em datas, nomes 
e fórmulas, que eles representam 
correntes de pensamento e de expe-
riência onde reencontramos nosso 
passado porque este foi atravessa-
do por isso tudo” (HALBWACHS, 
2004, p.71).

Analisando o discurso dos sujeitos 
da pesca

A análise do discurso dos sujeitos é um 
fator importante para chegar ao entendi-
mento da memória desses pescadores. Deve-
mos levar em consideração as contradições 
e contrariedades das falas. Todo cuidado é 
pouco para que essa análise seja autentica e 
não deturpada.

Há muito o que analisar para que o 
trabalho seja concluído, se levarmos em con-
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sideração os níveis do discurso, mais infor-
mações poderemos obter com esse material 
coletado.

José Luiz Fiorin (1990, p. 20) afirma que 
a semântica e a sintaxe do nível fundamental 
representam a instância inicial do percurso 
gerativo e procuram explicar os níveis mais 
abstratos da produção, do funcionamento e 
da interpretação do discurso.

Considerações finais
O trabalho com os pescadores artesanais 

ainda está em fase inicial, onde as imagens 
e as entrevistas estão começando a serem 
coletadas.

Trabalhar com as memórias dos pesca-
dores artesanais será engrandecedor, pois 
terei a oportunidade de conhecer mais sobre 
as “histórias de pescador” que embalaram a 
minha infância, e mostrar através dos meus 
estudos, analise e investigações quanto co-
nhecimento eles obtém e esse conhecimento 
vem sendo repassado de geração a geração.

Estudo a possibilidade de trabalhar 
com imagens fotográficas, não como simples 
anexos para fins ilustrativos, mas como 
peças fundamentais na construção da mi-
nha dissertação , compreendendo que 
a fotografia nos remete a lembrança de fatos 
passados, muitas vezes guardados e até então 
esquecidos no subconsciente.
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Introdução
O uso das tecnologias digitais na edu-

cação é tema de interesse para a sociedade, 
sendo objeto de investigação em muitos 
estudos. Contudo, ainda vale refletir sobre 
experiências na área, porque a complexidade 
que se evidencia no processo nas escolas 
proporciona possibilidades de múltiplos 
olhares. Assim, um recorte do Projeto Um 
Computador por Aluno - UCA no Acre pode 
suscitar questões que contribuam no exercí-
cio de reflexão sobre formação de professores 
e o uso das tecnologias em sala de aula.  

As políticas públicas de formação con-
tinuada de professores, voltadas para o uso 
de as tecnologias digitais nas escolas, são 
formuladas a partir da necessidade em dar 
resposta à preocupação da sociedade em 
otimizar o ensino, aliando o uso das  Tecno-
logias de Informação e Comunicação - TIC 
para ganhos na qualidade da educação, dada 
a sua funcionalidade em outros setores. 

Para tal, a promoção de cursos em servi-
ço pode favorecer aos professores desenvol-
ver competências em TIC. Considerando que 
já existem iniciativas governamentais nessa 
área, reconhecemos que os governantes do 
nosso país têm proposto ações que buscam 
contemplar essa demanda de formação para 
a educação, inclusive por meio de legislação 
específica: 

A preocupação com a inclusão do 
tema “TIC e educação” na forma-
ção inicial docente torna-se cla-
ra nas intenções das autoridades 
educacionais em 2009, quando 
foi instituída a Política Nacional 
de Formação de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica 
(Decreto No. 6.755, de 29 de janei-
ro de 2009) e, em seguida, o Plano 
Nacional de Formação dos Profes-
sores da Educação Básica (Porta-
ria Normativa No. 9, de 1º de julho 
de 2009). O Decreto no. 6.755 es-
tabelece como um dos 10 objetivos 
da Política Nacional de Formação 

de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica: “IX – promover 
a atualização teórico-metodológi-
ca nos processos de formação dos 
profissionais do magistério, inclu-
sive no que se refere ao uso das tec-
nologias de comunicação e infor-
mação nos processos educativos”.  
(BASTOS, 2010, p. 20). 

A autora faz uma análise das políticas 
da América latina sobre essa temática e 
podemos observar que a preocupação em 
ofertar formação aos professores é um ele-
mento comum aos países latinos como forma 
de alavancar a qualidade na educação.

  No projeto UCA, iniciativa do go-
verno federal, também busca contribuir 
em contribuir positivamente na qualidade 
na educação. Os professores que integram 
as escolas participantes no Acre recebem o 
laptop e sua formação é feita conforme os 
parâmetros estabelecidos pelo Ministério 
da Educação – MEC. Na região Norte, os 
estados do Pará, Rondônia e Acre estão 
vinculados à coordenação de uma Instituição 
de Ensino Superior (IES global) a Universi-
dade Estadual de Campinas – UNICAMP. 
No Acre, a IES local é a Universidade Federal 
do Acre – UFAC. Desse modo, a UNICAMP 
provê a formação para a UFAC que forma a 
equipe de professores do NTE que, por sua 
vez, faz a formação de professores e gestores 
das escolas participantes do projeto. 

A fase inicial da formação dos profes-
sores das escolas se deu por meio do curso 
Formação Brasil Acre com carga horária 
de 180 horas, divididos em momentos pre-
senciais e estudos a distância utilizando a 
plataforma de EaD do Programa Nacional 
de Tecnologia na Educação do Ministério da 
Educação – ProInfo/MEC, o E-Proinfo. O re-
ferido curso é composto por 5 (cinco) módu-
los a saber: Apropriação Tecnológica (40h), 
Web 2.0 (30h), Formação de Professores e 
Formação de Gestores (40h), Elaboração de 
Projetos (40h) e Sistematização da formação 
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na escola (30h). Nessa fase, já concluída, os 
professores em formação puderam conhecer 
e experimentar atividades pedagógicas com 
os recursos do laptop em suas turmas, sendo 
acompanhados pelos tutores tanto em rela-
ção às atividades do curso quanto em relação 
às ações pedagógicas nas escolas. 

Atualmente, estamos vivemos um 
período de construção da continuidade da 
formação com vistas à sustentabilidade 
do programa UCA; como não há receitas 
prontas, o desafio está constituído, pois se 
antes havia uma estrutura desenhada por 
especialistas no âmbito do governo federal, 
o momento requer que sejam (re) inventadas 
propostas de formação, considerando ainda 
o fato de o quadro de professores das escolas 
ter sofrido mudanças de um ano para outro, 
o que exige que se atenda também as necessi-
dades dos professores novatos. Foi consenso 
entre os integrantes das equipes global e lo-
cal que não fazia sentido ofertar novamente o 
Curso Formação Brasil logo em seguida, daí 
a necessidade de construir a continuidade da 
formação nas escolas.

A multiplicidade de interações IES-
Global vs IES-Local, IES-Local vs  profes-
sores de várias escolas, Tutores vs tutores, 
professores em formação vs professores em 
formação, se constitui em um emaranhado 
de enunciados sobre formação e sobre uso 
educacional de tecnologias, um vasto campo 
a ser investigado, e que aqui serão analisados 
a partir da perspectiva baktiniana. 

Assim, o presente trabalho analisa os 
movimentos teóricos-metodológicos que 
surgem a partir de diálogos estabelecidos 
entre interlocutores que se filiam: (i) à IES 
Global, (ii) à IES Local e (iii) às escolas do 
UCA-Acre. Esses diálogos/enunciados apa-
recem em vários documentos que englobam 
desde apresentações nos Seminários realiza-
dos entre os três estados da região norte e a 
Unicamp, os resumos das videoconferências 
via Skype produzidos pela pesquisadora da 
IES-Global, as mensagens de e-mail trocadas 
nas listas de discussão, até relatos de tutores 
das observações em sala de aula e os vídeos 
produzidos em visitas às escolas.  

Inicialmente, apresentamos de como 
está estruturado o diálogo entre a IES-Local 
e a IES Global, em seguida como ocorre o 
diálogo entre os integrantes da IES Local 
e, finalmente, entre esses integrantes e os 
professores em formação nas escolas. 

Esperamos que essa análise possa con-
tribuir para a proposição de outros tipos de 
formação, baseados no conceito bakhtiniano 
da dialogia, que traduz relações de sentido 
entre sujeitos que interagem em contexto de 
convivência. Expressa mais que diálogo:

O diálogo, no sentido estrito do 
termo, não constitui, é claro, se-
não uma das formas, é verdade 
que das mais importantes da in-
teração verbal. Mas, pode-se com-
preender a palavra diálogo num 
sentido amplo, isto é, não apenas 
como a comunicação em voz alta 
de pessoas colocadas face a face, 
mas toda comunicação verbal, de 
qualquer tipo que seja. (BAKHTIN, 
1995, p. 123). 

  
Para o autor, dado que todo enunciado 

é um elo de uma cadeia infinita de comunica-
ção, nenhum locutor é um Adão mítico cuja 
fala é original. Assim, o que temos a dizer 
a respeito da nossa experiência no UCA se 
complementará e se transformará na medida 
em que forem estabelecidos outras conexões 
dialógicas com outros pesquisadores/profes-
sores que têm outros pontos de vista.

Diálogos com a IES Global
Para tratar dessa esfera de diálogo, to-

mamos por base uma assertiva bakhtiniana: 
“Chamo sentido ao que é resposta a uma 
pergunta. O que não responde a nenhuma 
pergunta carece de sentido” (BAKHTIN, 
1997, p. 386). Assim, que papel essa instância 
tem desempenhado junto à equipe do UCA 
nesse processo de formação de professores 
no estado?

É inegável a contribuição da IES Global 
na formação continuada da equipe de traba-
lho do UCA. O suporte se consubstancia nas 
orientações metodológicas e acompanha-
mento sistemático a distância, abrangem a 
publicação, pela equipe da IES em seu Portal 
do UCA,  de diversos documentos como 
tutoriais, soluções tecnológicas, links rela-
cionados ao programa, apresentações dos 
seminários elaborados pelas coordenações 
nos estados como forma de socializar a pro-
dução, facilitando o acesso a conhecimentos 
já sistematizados pelos conhecimentos. 

Desde os primeiros contatos com a 
equipe da IES Global, nos encontros presen-
ciais ocorridos nos anos de 2010 em Belém e 
em Porto Velho, as trocas interativas foram 
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decisivas para o planejamento da gestão 
pedagógica e administrativa do Programa 
nos estados.  A princípio foi cadastrado na 
plataforma E-Proinfo o Curso Segredo da 
Rede voltado para a equipe gestora do UCA. 
O propósito era facilitar as trocas entre as 
equipes da IES Global e Local, mas aconte-
ceram algumas mudanças, até de integrantes 
da equipe e os novos rumos determinaram 
outras formas para a comunicação. 

 
Figura 1 – Tela Inicial do Curso no 

E-proinfo para a equipe gestora do UCA 

Após essa fase inicial, começaram com 
mais intensidade as interações virtuais, tanto 
pelo correio eletrônico e Listas de Discussão, 
como nos Seminários por meio de video-
conferências1 das quais participam também 
as equipes do Pará e Rondônia. Além disso, 
há sessões periódicas via Skype2 com a 
orientadora específica para o nosso estado 
que funcionam bem porque nos ajudam, 
em momentos críticos, a retomar o foco, 
nos envolvendo em discussões produtivas 
que visam ações que precisam ser feitas nas 
escolas. 

Esse movimento traduz o percurso re-
flexivo que acontece nessas interações entre 
a pesquisadora da IES Global e a equipe 
da IES Local, pois temos oportunidade de 
discutir sobre o que tem sido feito e pensar 
na postura adotada com os professores. É 
interessante também porque, embora todos 
sejam professores, assumimos a posição de 
formadores, o que nos dá um distanciamento 
de sala de aula, o que implica uma visão exo-
tópica que nos que nos levam a pensar em 
novos redirecionamentos, conforme pode 
ser observado no resumo de uma sessão via  
Skype:

Figura 2 – Recorte do Resumo da interação via Skype de 
22/06/2012

A dinâmica de trabalho estabelecida 
com contato via ferramentas eletrônicas 
possibilitou um bom entrosamento que per-
mitindo interações mais espontâneas com 
o orientador da IES Global, nas quais tanto 
coordenadores como formadores e tutores 
podem trocar idéias no mesmo espaço, sem 
hierarquia, acerca de tudo, as inquietações, 
os avanços, as dúvidas sobre encaminhamen-
to para determinados desafios inesperados 
que por ventura surjam no percurso. É um 
exercício polifônico, no qual todas as vozes 
são ouvidas. Um exemplo disso é a escolha 
da temática dos Seminários por videocon-
ferência, feita em conjunto, geralmente ao 
final das apresentações a cada mês e sempre 
recai em temas que estejam na ordem do dia. 
O foco atual é a análise do papel do laptop 
no aprendizado do aluno. Assim, a equipe 
escolhe uma atividade/projeto/cenário de 
aprendizagem ocorrido em uma das escolas, 
levando em conta os seguintes aspectos: 
a relação da atividade/projeto/cenário de 
aprendizagem com os conteúdos curricula-
res; a mediação do professor; o uso que se 
fez do laptop; e por fim, os efeitos do uso do 
laptop no aprendizado do aluno (selecionar o 
trabalho de um aluno e analisar os processos 
envolvidos no aprendizado em curso).

Figura 3 – Recorte da apresentação do IV Seminário

A proposta do IV Seminário foi a análise 
do papel do laptop no aprendizado do aluno 
e atividade escolhida mostrou o estudo dos 
transportes terrestres com a turma de  Pré 
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Escolar II, do Colégio de Aplicação/UFAC. 
O trabalho atendeu plenamente ao objetivo 
esperado e foi sugerido à equipe fazer ins-
crição em evento acadêmico; o trabalho foi 
aprovado com o título “Do lápis e papel para 
a tela do computador: a alfabetização digital 
com alunos de cinco anos”3.

Figura 4 – Recorte da lista de discussão Uca_uniacre 
em 09/08/12

Há bem pouco tempo, essa forma de 
gestão de um programa que funciona muito 
bem empregando o aparato tecnológico dis-
ponível, se tornaria difícil. Tais facilidades, 
próprias da atualidade, criam as condições 
que nos proporcionam aprender de forma 
dialógica. A esse respeito da aprendizagem 
com as TIC, Masseto reconhece o valor da 
EaD:

Com essas novas tecnologias tam-
bém se desenvolvem processos de 
aprendizagem a distância. São as 
listas e os grupos de discussão, é 
a elaboração de relatórios de pes-
quisa, é a construção em conjunto 
de conhecimentos e são os textos 
espelhando o conhecimento pro-
duzido, são os e-mails colocando 
professores e alunos em contato 
fora dos horários de aula, é a fa-
cilidade de troca de informações e 
trabalhos a distância e num tempo 
de grande velocidade, é a possibi-
lidade de buscar dados nos mais 
diversos centros de pesquisa atra-
vés da Internet. (MASSETO, 2004, 
p. 137).

 
Esse conjunto de possibilidades das 

ferramentas tecnológicas pode ser incorpo-
rado na nossa rotina de professores/pesqui-
sadores e fomentar bons resultados para a 
educação.   

Nesse sentido, vale dizer que tem 
funcionado positivamente a formação pela 
IES Global com IES Local nos parâmetros 
estabelecidos. Para ilustrar esse movimento 
vejamos o recorte de mensagem trocada com 
a pesquisadora da IES Global e a tutora de 
uma escola participante do UCA, após a ses-
são de Skype do dia 17/05. Nela, comprova-se 

que as interações dialógicas via Skype não se 
encerram no encontro síncrono, mas rende 
outras articulações na lista de discussão para 
o trabalho com os professores nas escolas:

Figura 5 – Recorte da lista de discussão Uca_uniacre 
em 23/05/12 

Diálogos com a IES Local
A UFAC, no papel de IES Local, tem 

coordenado as ações de continuidade da 
formação dos professores em conjunto com 
a Secretaria de Estado de Educação, por 
meio da Coordenação Estadual do UCA. E a 
questão que se impõe nesse cenário é: de que 
forma essa gestão compartilhada articula as 
iniciativas para prover a formação, conside-
rando que não há formatação formulada pelo 
MEC nessa fase?

A equipe do UCA, com exceção da 
Coordenadora da pesquisa e bolsistas, é 
especialista em Tecnologias em Educação e 
esse perfil, além da experiência com forma-
ção de professores voltada para o uso das TIC 
na educação, é um fator importante porque 
facilita a interlocução nas escolas. 

Após a criação de um Grupo de Trabalho 
sobre Tecnologias de Informação e Comuni-
cação – TIC no Centro de Educação, Letras e 
Artes - CELA, a IES Local articulou a produ-
ção de trabalhos sobre as experiências com 
o UCA para participação em eventos acadê-
micos como o V e o VI Simpósio Linguagens 
e Identidades da/na Amazônia Sul-Ocidental 
promovido pela UFAC, e outros seminários 
que também abordem o tema das TIC.

A IES Local conseguiu ampliar os cola-
boradores da equipe por meio de bolsistas de 
Iniciação Científica – IC e os do PIBIC, que 
são licenciandos dos cursos de Letras e Ma-
temática. A aprovação do projeto de pesquisa 
do CNPq Laptop Educacional UCA: Análise 
Das Práticas Pedagógicas e da Formação 
dos Professores das Escolas do Projeto Pilo-
to do Acre estruturou a investigação sobre a 
formação de professores voltada para as TIC 
e práticas pedagógicas com o uso do laptop 
nas escolas e com isso assegura que a ação do 
projeto tenha um vínculo com a universidade 
e o consequente aval acadêmico para regis-
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tros e reflexões de resultados obtidos, além 
de ser uma forma de diálogo e favorecer o 
debate acerca dessas questões.

O grupo da IES Local, além de trocas in-
terativas via e-mail, faz encontros periódicos 
com toda a equipe para discutir/elaborar/
ministrar oficinas pedagógicas com os aplica-
tivos do Metasys. A ideia é que os professores 
não as reproduzam na escola ipsis litteris, 
mas se apropriem da sugestão, adaptando-as 
à realidade da turma e também se busca 
incentivá-los a elaborar atividades com o 
uso do laptop e socialize com os colegas da 
própria escola e com outras também via pu-
blicação no Portal do Professor do MEC, lista 
de discussão, blog, facebook. 

Diálogos com as escolas
A formação continuada de professores 

pode ser determinante para assegurar o 
sucesso de uma ação na escola. E deve carac-
terizar-se, sobretudo, por proporcionar con-
dições de reflexão aos sujeitos do processo: 

A formação deve apoiar-se em uma refle-
xão dos sujeitos sobre sua prática docente, de 
modo a lhes permitir examinar suas teorias 
implícitas, seus esquemas de funcionamen-
to, suas atitudes etc., realizando um processo 
constante de auto-avaliação que oriente seu 
trabalho. (IMBERNÓN, F., 2006, p. 55). 

Considerando esse paradigma reflexivo, 
nessa etapa da formação, buscamos estabe-
lecer contato com os professores para conhe-
cer sobre suas experiências com as TIC, os 
avanços, desafios, enfim, saber mais de suas 
necessidades e, a partir daí, identificar em 
conjunto possibilidades de integração das 
TIC em sala de aula, reconhecendo os limites 
apontados e apresentando atividades práti-
cas com base no currículo escolar4, criando 
movimentos e produção de pesquisador/ 
tutor/professor.

A ida às escolas para ministrar essas 
oficinas tem se revelado um momento rico 
de diálogo com os professores, pois eles se 
posicionam a respeito do que fazem, opor-
tunizando boas reflexões de suas práticas. O 
acompanhamento em sala de aula tem como 
foco a aprendizagem dos alunos, assim, inda-
gando ao professor como tem feito o trabalho 
com as TIC, obtemos algumas respostas 
interessantes do ponto de vista dos profes-
sores em ação. Para ilustrar essa caminhada, 

publicamos no blog do UCA5 registros feitos 
nas escolas e transcrevemos aqui a fala de 2 
professoras: 

Profª5ºb.C.R.S.G.EscG.V.27/09/12
O que foi diferente ao trabalhar figuras 
geométricas com o laptop? Há uma gama de 
possibilidades, é mais amplo, eles mesmos 
(os alunos) transformam, criam. Com a aula 
convencional no quadro de giz é mais para-
do. Com o uquinha eles mesmos buscam, 
apagam, retomam, refazem, compartilham; 
no fazer, eles estão produzindo.

A referida aula era uma revisão sobre 
figuras geométricas. A professora explicou a 
atividade que consistia em desenhar no Tux-
Paint as figuras com 3 e 4 lados e indicou o 
caderno como fonte de consulta para aqueles 
com dúvidas. Ao final, ela mostrou-se satis-
feita com os resultados observados com o 
uso do laptop, ressaltando a interação entre 
os alunos e o nível de concentração a que se 
dedicavam na resolução da atividade.

Profª3ºb.F.V.S.EscG.V.27/09/12
O que foi diferente ao trabalhar com a 
tabuada no laptop? As crianças ficam mais 
curiosas, concentradas, cada uma faz o seu 
próprio exercício, torna-se mais rápido e fácil 
enxergar quem conseguiu, quem não conse-
guiu fazer. Eles ficam contentes de usar o 
uquinha e também percebo que a aula fica 
mais movimentada, porque quando um des-
cobre uma coisa nova, mostra para o colega, 
ajuda quando ele tem dificuldade. Na lousa 
não tem novidade, eles ficam copiando e fica 
mais difícil. 

O contato com a professora em visita à 
escola nos permitiu conhecer seu ponto de 
vista sobre como ela planejou e executou a 
atividade com os alunos, que impacto teve 
em sala de aula essa forma de trabalhar e 
nos possibilitou também trocar ideias sobre 
como saber se o aluno aprendeu.    

Considerações finais
Analisando como a formação continua-

da no contexto do Projeto UCA Acre tem 
acontecido, tendo como base a perspectiva 
bakhtiniana, compreendemos que a dialogia 
perpassa as ações desenvolvidas, na medida 
em que as interações dialógicas entre todos 
nós, pesquisadores, tutores, professores, 
constroem o processo na cadeia sem fim de 
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enunciações.
Os resultados observados até o momen-

to, nos levam a acreditar que não há caminho 
possível que seja trilhado sem considerar a 
perspectiva do outro. O sentido exala do 
encontro com o outro e recomeça sempre a 
cada movimento estabelecido em novos con-
tatos, assim, participar da formação do UCA 
é uma oportunidade ímpar de trocas que 
nos impulsiona a buscar, permanentemente, 
aprender. 

E esse jeito de fazer acontecer a for-
mação, nos sinaliza que a potência pedagó-
gica das TIC em favor da aprendizagem na 
escola só vai se consolidar, sustentada em 
processos dialógicos que produzam sentido, 
distribuído entre as várias vozes dos sujeitos 
em situações de convivência em debates/
embates/trocas. 

E, finalizando essa abordagem de 
formação de professores voltada para as 
TIC, levando em conta a complexidade que 
permeia uma perspectiva dialógica, o seu 
caráter inacabável, nos remete à necessidade 
de novas leituras em outros trabalhos, afinal 
Bakhtin nos mostra que:

O sentido é potencialmente infini-
to, mas só se atualiza no contato 
com outro sentido (o sentido do 
outro), mesmo que seja apenas no 
contato com uma pergunta no dis-
curso interior do compreendente. 
Ele deve sempre estar em contato 
com outro sentido para revelar os 
novos momentos de sua infinidade 
(assim como a palavra revela suas 
significações somente num contex-
to).  (BAKHTIN, 1997, p. 386)

  
Notas
1  São denominadas atualmente Seminário de Acom-
panhamento e Avaliação: Uca-Unicamp/Região Norte (AC, 
PA, RO) e ocorrem mensalmente no espaço da Universidade 
Federal do Acre, em ponto de conexão administrado por téc-
nico local, com origem de chamada na UNICAMP – CCUEC.
2  Trata-se de um software que permite comunicação 

pela Internet através de conexões de voz sobre IP (VoIP).
3 Veja no site http://www.pucsp.br/webcurricu-
lo/downloads/trabalhos_avaliados_formatados_lote1.pdf  
a relação parcial dos trabalhos. Acesso em: 4 out. 2012.
4  Exemplo produzido pela equipe do UCA/AC temos 
no Portal do Professor. Disponível em http://portaldoprofes-
sor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41366  Acesso 
em: 8 set. 2012.
5  Informações do projeto UCA no Acre. Disponível 

em http://ucaacre.blogspot.com.br/. Acesso em: 5 out. 2012.
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Como escrever um kene: uma leitura de Yuxin: Alma, de Ana 
Miranda

 
Gracielle Marques
Universidade Federal de Rondonia

Conforme Ana Pizarro (2009), diversos 
discursos que vão desde os dos ‘desco-
bridores’, naturalistas, da exploração da 
borracha, dos missionários, do ciclo do ouro, 
da modernização, presidiu a construção das 
identidades da Amazônia à medida que se foi 
ampliando os conhecimentos sobre essa área 
e sua consequente exploração.  A esses dis-
cursos soma-se o discurso ficcional presente 
desde os relatos de viagens, gênero híbrido 
entre história e ficção, passando a incorporar 
nas representações sobre essa área, o binô-
mio positivista civilização/barbárie no século 
XIX, momento de construção da identidade 
nacional, logo foi redescoberta e apropriada 
pelos escritores e poetas modernistas, no 
Brasil, e está presente na constante renova-
ção temática da literatura latino-americana. 
No entanto, durante muito tempo o olhar 
cultural sobre essa área foi impedido pelo 
peso dos mitos relativos à barbárie o que 
permitiu que suas formas culturais ficassem 
praticamente desconhecidas. 

Ana Pizarro, que em seu livro Amazo-
nía: el río tiene voces, publicado em 2009, 
investiga esses discursos que construíram a 
Amazônia afirmando que: “no se ha llegado 
a la imagen de la Amazonía sino através de 
esta construcción. Esta zona del imaginário 
es la historia de los discursos que la han 
ido constituyendo en diferentes momentos 
históricos y de los cuales hemos recibido 
una información parcial: la del dominador” 
(PIZARRO, 2009, p.28). 

Nas últimas décadas percebemos que a 
ficcionalização desse espaço, seja de maneira 
temática ou apenas como uma referência, 
conta com uma significativa produção de 
obras que utilizam a matéria histórica. 
Dentre essas narrativas, tanto produzidas 
dentro da região quanto fora dela, podemos 
destacar as vozes do amazonense Márcio de 
Souza, que além de grande narrador é um 
profundo conhecedor do universo histórico e 
cultural da região, o romancista colombiano 
William Ospina, que escreveu sua trilogia 
sobre a conquista da Amazônia, além da obra 
emblemática do também colombiano José 

Eustasio Rivera, La Voragine (1924). Nesse 
sentido, incluímos a significativa obra da 
cearense Ana Miranda Yuxin: Alma (1999), 
incorporar a representação da memória étni-
ca e cultural de parte do que somos ao vasto 
painel que compõe a literatura da região e 
sobre a região amazônica. 

Ana Miranda desponta nas letras con-
temporâneas brasileiras como uma grande 
romancista de romances históricos, embora 
também se trate de uma poetisa e contista. 
Dentro do conjunto de seus romances des-
tacamos a obra que a tornou famosa Boca 
de Inferno (1989), recriação literária da 
sociedade baiana do século XVII, que tem 
como protagonistas os escritores barrocos 
Gregório de Matos e Antônio Vieira.

Publicado em 2009, a leitura de Yuxin: 
Alma provavelmente cause estranhamento 
ao leitor, pelo desconcerto provocado por 
uma linguagem que prima por recursos 
sonoros e uma sintaxe particular, tomados 
de diferentes povos indígenas, que recriam o 
fluxo de consciência da personagem Yarina. 
Na lonjura da floresta habitada pelos yuxins, 
animais e homens, Yarina protagoniza a 
busca de uma realidade impossível, o reen-
contro com Xumani e a restauração da vida 
anterior à diáspora Kaxinawa. A heroína tal 
como Penélope tece o bordado kene à espera 
de seu amor. A volta de Xumani é o sentido 
essencial de sua vida. Diante do avanço das 
frentes extrativas do caucho e da seringa, 
os kaxinawas, historicamente, foram para 
o alto Rio Curanja (Peru) onde se refugia-
ram. No entanto, fugindo das ameaças dos 
seringalistas e cansada de esperar, Yarina 
foge para a mata seguindo a esperança de 
encontrar o esposo. Sozinha na mata passa 
por momentos difíceis até que as chuvas 
abundantes a impedem de seguir e, então, 
é encontrada por um regatão que a leva à 
cidade de Redenção onde permanece sob 
os cuidados do padre missionário francês 
Pierre Chagrin. Cada vez mais distante de 
encontrar Xumani a protagonista tenta se 
adaptar a nova vida, longe de seus referentes, 
até a chegada de seus familiares e a ida ao 
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Curanja, em terras peruanas. É nessa locali-
dade, que a narrativa termina e se inicia e as 
perguntas e conjecturas sobre o paradeiro de 
Xumani, que acompanham essa narradora 
inquisidora, permanecem sem resposta em 
um movimento cíclico de impossibilidades e 
desencontros que é desvelado pela narrativa, 
pela tessitura da memória de seu amor. 

Miranda divide a narrativa em cinco 
partes, partindo do presente da narração e 
retornando a ele em uma estrutura circular, 
são eles: Uaninu (longe), Bene Wai (espo-
sar), Detenamei (guerrear), Yuxin (alma) e 
Hatiski (fim), que se subdividem à maneira 
de verbetes explicando e compondo, na inter-
língua, as memórias, os sonhos e as visões da 
protagonista. Esses verbetes dialogam, como 
explica Ana Miranda em uma entrevista ao 
Jornal do Brasil (2009), com os verbetes do 
livro do historiador cearense Capistrano de 
Abreu que dão título aos pequenos capítulos 
e às partes do seu livro. Ele, a quem Yuxin é 
dedicado, recolheu em 1909 depoimentos de 
dois índios Kaxinawás em Rã-txa hu-ni-ku-ĩ: 
Gramática, textos e vocabulários caxi-
nauás. As notas ao final de Yuxin indicam 
que é a segunda edição de 1941 da Sociedade 
Capistrano de Abreu e Livraria Briguiet uma 
das fontes determinantes para a criação da 
linguagem de Yarina. Essas notas que inclui 
Miranda são de grande interesse e facilitam a 
leitura da história de Yarina, cuja verossimi-
lhança surge da rigorosa pesquisa histórica e 
etnográfica sobre as culturas Tikuna, Suruí, 
Yanomami, Ashaninka, Katulina e sobretudo 
Kaxinawa, como salienta a autora. 

Ao criar a interlíngua entre o código 
linguístico indígena e o português abre uma 
fenda na hegemonia da língua portuguesa 
causando estranhamento ao leitor. No 
entanto, essa língua desconhecida, com sua 
musicalidade, seus ruídos, ecos, ressonân-
cias e sua lógica, vai se tornando familiar e 
reveladora dos bens simbólicos produzidos 
por esses grupos indígenas.

 Os “verbetes”, assim como as vinhetas 
que compõe a estrutura narrativa de Amrik 
(1997) fragmentam o discurso historiográfi-
co e, por que não, sugerem a ideia das figuras 
geométricas representados no bordado kene, 
cujas linhas separam “o dentro e o fora do 
‘corpo’ (ou mundo), assim como aquilo 
que constitui o meio de comunicação entre 
ambos os lado” (LAGROU, 2002, p.38). Os 
“desenhos-verbetes” formam motivos sepa-

rados, porém que se conectam para fechar 
a trama, a exemplo do penúltimo capítulo 
(kene, bordar) que retoma o primeiro (kene, 
bordado). A trama espessa fecha-se em si 
mesma, embora o fio não esteja cortado, 
sugerindo uma continuidade do mistério da 
significação. Dessa maneira, apoderando-se 
de uma tradição especialmente feminina 
o bordar kene é metaforicamente o ato de 
criação, de transformação narrativa, que 
pela palavra recria um momento importante 
da história nacional. Nessa atividade, o fio, 
palavra e a agulha, pena, trabalham na bor-
da, na margem que permite incluir o “outro”, 
revelando-se transgressor do discurso tradi-
cional homogêneo. 

Assim, por meio de um primoroso 
lapidar das palavras que nomeiam o mundo 
natural e subjetivo, Ana Miranda compõe o 
ritmo melodioso e a voz das línguas indíge-
nas a partir da borda. Como salienta a orelha 
do livro: “Miranda criou uma língua-geral, 
rumor dos cosmos e da consciência da prota-
gonista, que não se dá apenas na relação en-
tre o geral de Yuxin com o português. Temos 
a interlíngua dos bichos com a floresta”, que 
busca representar a “voz indígena” com sua 
estrutura oral, riqueza sonora e semântica. 
É interessante notarmos que essa tentativa 
justifica o livro vir acompanhado de um CD, 
produzido por sua irmã Marlui Miranda, 
música e pesquisadora da cultura indígena, 
que canta alguns capítulos do livro fazendo 
pulsar a mata, dando o tom e o ritmo da 
leitura da história de Yarina. 

No quadro de diálogos intertextuais e 
representações do feminino indígena, Yuxin 
também dialoga com outro cereanse, José 
de Alencar, e seus romances indigenistas 
Iracema e Guarani. Dessa maneira, é possí-
vel perceber que Miranda resgata o projeto 
de Alencar de usar o índio para representar 
uma certa identidade nacional. Entretanto, 
ao percorrer esse caminho revisa a criação 
da imagem positivista do índio, como a do 
bom selvagem e desfaz a ideia da existência 
de uma única identidade, invertendo os pro-
cessos que fixou uma imagem colonizada do 
índio na literatura alencariana. 

Como vemos, a obra de Ana Miranda 
opera algumas rupturas com relação à 
representação do indígena na literatura 
brasileira. Seguindo o deslocamento operado 
nas ficções de Márcio de Souza, em especial 
quando explora a história do Ciclo da borra-



527

cha e da independência do Acre, em Gálvez 
Imperador do Acre, existe a intenção em 
Yuxin de esgarçar as fronteiras hegemônicas 
e tradicionais, do discurso da construção da 
nação, vigente no século XIX para as mar-
gens. O relato propõe-se, de maneira sutil, a 
denunciar o discurso da barbárie enquanto 
legitimadora da integração dessa região à 
nominada nação moderna.   

Dessa maneira Yuxin: Alma traz à cena 
a região amazônica e como pano de fundo a 
história da ocupação do Acre por uma onda 
de aventureiros em busca da borracha. A 
ação se localiza na selva acreana, e peruana 
na fronteira entre Brasil e Peru, partindo do 
presente da narração conforme é indicado o 
ano de 1919, período de decadência do ciclo 
da borracha. Nesse espaço geográfico-histó-
rico, encontram-se personagens ficcionais 
e históricas, os amansadores de caboclos” 
como Felizardo Cerqueiros, todos tramados 
ao bordado da personagem principal a índia 
Kaxinawá ou Huni Kuin, Yarina. 

Outras rupturas se seguem, pois Yuxin: 
Alma é narrado em primeira pessoa a partir 
da perspectiva feminina da índia Kaxinawá. 
Esse fato é especial uma vez que subverte o 
tradicional discurso hegemônico masculino 
da “conquista do Acre” e incorpora outras 
visões da alteridade. A autora através da pro-
tagonista assume a consciência da condição 
feminina em um posicionamento crítico que 
resgata o contexto histórico-social questio-
nando os estereótipos das representações cul-
turais sobre a mulher na sociedade indígena. 
Essa fortemente marcada por um dualismo 
dinâmico e complementar, em evidente con-
traste com o dualismo excludente ocidental. 
Yarina testemunha o momento histórico do 
encontro com o estrangeiro explorador que 
invade seu habitat, mas também é tocada 
constantemente pela curiosidade natural de 
conhecer o “outro”. A mescla do passado in-
dividual em um trançado que acentua os tons 
de singularidade e subjetividade feminina ao 
mesmo tempo em que narra e (re) atualiza a 
multiplicidade da herança cultural faz de sue 
canto-bordado a expressão de uma experiên-
cia de liberdade, desejo e imaginação. 

Se pensarmos em um paralelo com a 
Iracema do romance homônimo, a índia Ya-
rina não está na mesma posição de paciente 
da ação ela inclusive esgarça as limites do 
papel da mulher na sociedade indígena da 
qual pertence. Ela infringe os limites e as 

proibições impostas as mulheres de sua tribo. 
Uma dessas infrações é o de ir além dos limi-
tes permitidos, ou seja, ir à mata sozinha. A 
mata e a caça é o espaço do homem, mas sua 
curiosidade de ir longe, de voar como passa-
rinho a impede de seguir essas convenções. 
A mão da mulher que não pode tocar a flecha 
do homem evidencia a reversão dos papéis 
sociais determinados a homens e mulheres. 

O ciclo da borracha é reconstituído a 
partir da visão feminina indígena “um ponto 
aqui, um ponto acolá”, o bordado de Yarina 
é o registro escrito. Kene, bordado, nome da 
primeira subdivisão do primeiro capítulo 
simboliza esse construção da trama que exal-
ta as bordas. Esse bordado (re) tece o mundo 
subjetivo feminino. Na cultura Kaxinawa 
tanto homens como mulheres podem, por 
meio de plantas que afetam o comporta-
mento, visualizarem os desenhos que fazem 
referencia à cosmologia que conforma a com-
plexa cosmovisão amazônica. No entanto, 
originalmente, apenas as mulheres podiam 
materializar as visões tecendo os bordados, 
saber adquirido pela via materna: 

minha vó me levou mata dentro 
para eu saudar Yube e aprender o 
bordado kene, minha avó ensinou 
cantigas, aregrate mariasonte, 
mariasonte bonitito... ela sabia es-
sas cantigas, a avó da avó sabia, 
a avó da avó da avó, minha mãe 
sabe...bonitito binitito yare... titi-
ri titiri titiri titiri we...hutu, hutu, 
hutu, hutu...vi uma luz, minha avó 
pingou bawe nos meus olhos para 
eu enxergar mais claro... tecendo 
e cantando em dia de lua nova, 
assim aprendi kene, chamando a 
força do bawe. (MIRANDA, 2009, 
p.17)

Na linha do bordado vão se prendendo 
os registros da memória oral.   Ponto a pon-
to, ela vai registrando seus pensamentos, 
expondo seu conhecimento do mundo, o 
saber passado oralmente e pelo fio da trama 
da linhagem materna, “da avó, da avó, da 
avó, da mãe da filha”. Bordando também ela 
vai ouvindo o tempo passar, descrevendo e 
reconhecendo os sons que marcam o tempo 
e sua relação com o universo ao seu redor. 
Para tornar plástica a passagem do tempo a 
escritora faz da seguinte maneira: 

chegou o tempo de caça, as folhas 
secas ficaram podres, mistura-
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das ao barro não faziam barulho 
quando o caçador pisava, nada de 
Xumani voltar, demorava, demo-
rava, ele era para ter voltado no 
tempo da caça, a pupunha ama-
dureceu e nada de Xumani, os ba-
curins de arara se empenaram, as 
araras ficaram magrelas, com as 
penas feias, cuidando dos filhotes, 
as flores da capaíba floresceram , 
Xumani demorava. (MIRANDA, 
2009, p.27)

A história pessoal de Yarina se instala 
na história da natureza, feita de ciclos que se 
renovam a partir da morte. 

O bordar é a metáfora da escrita em 
sua relação com o artesanal, duas marcas 
importantes da identidade Kaxinawá, a 
cosmogonia dos desenhos bordados e a 
transmissão oral da memória coletiva. Como 
o narrador tradicional de Walter Benjamin, a 
narradora dialoga com a vasta tradição oral 
dos narradores que narram à experiência 
coletiva. No entanto, as mudanças da mo-
dernidade representadas pela penetração do 
outro, caucheiro, seringueiro esfacelam as 
relações compartilhadas o que põe em perigo 
a transmissão oral da memória.

Cartografia errante
O último capítulo intitulado Hatiski 

(fim) é composto por um mapa desenhado 
pelo francês Jules-André-Arthur Hansen 
(1849-1931), que nomeia a região do alto rio 
Purus de Grande desért de la forêt (grande 
deserto da floresta). A inserção desse texto 
cartográfico parece-nos ressaltar Definir e 
demarcar os traçados de certa região foi uma 
das maneiras de apropiar-se dela e limitar 
seu acesso. A visão externa de viajantes, na-
turalistas e científicos europeus de diferentes 
nacionalidades que desembarcaram entre o 
século XVIII e XIX, em geral, contribui para 
fixar representações unilaterais que ignora-
ram o homem e o mundo indígena.  Assim, 
observa Márcio de Souza: 

Con la ola de cientistas viajeros 
comienza a fabricarse el insisten-
te mito de que la Amazonía es un 
vacío demográfico, una naturale-
za hostil a los hombres civilizados, 
habitada por nativos extremada-
mente primitivos, sin vida política 
o cultural. Y de la Amazonía como 
tierra sin historia. (SOUZA, 1994, 

p.76 apud Pizarro 2009, p.100)

Esse parece ser o caso do cartógrafo 
francês Jules Hansen, que utiliza ao utilizar 
o termo “deserto” para identificar o vazio 
demográfico, vocábulo recorrente na época, 
ressalta a inexistência de “um outro lado” 
que não incorpora os valores tidos como civi-
lizados. Essa cartografia positivista faz ecoar 
a ideologia discriminatória da recente nação 
que decide o que deve ou não pertencer ao 
ideal de identidade nacional e por isso lança 
estratégias que culminam na “apropriação/
violência”.  O que deixa de pertencer é o 
que é inexistente e está expresso na ideia 
de deserto. Boaventura de Souza Santos 
(2007) levantou o problema das distinções 
radicais das linhas cartográficas “abissais” 
que demarcaram o Velho e o Novo Mundo 
e que persistem no pensamento moderno 
ocidental, entendendo que: 

Tudo aquilo que é produzido como 
inexistente é excluído de forma ra-
dical porque permanece exterior 
ao universo que a própria concep-
ção de inclusão considera como o 
“outro”. A característica funda-
mental do pensamento abissal é 
a impossibilidade da co-presença 
dos dois lados da linha. (SANTOS, 
2007, p.1-2)

Nesse sentido, a literatura potencializa 
a deslegitimação desse pensamento ao dia-
logar com o texto de Hansen possibilitando 
que o olhar do leitor inclua naquelas linhas 
o mundo indígena, as referencias, os en-
frentamentos e o destino de Yarina. Assim, 
o externo interioriza, passa a coexistir com 
o outro. A história do esquecimento e do 
silenciamento são convertidos em matéria 
ficcional que expandindo a narrativa da 
identidade nacional.

Parece-nos importante ressaltar que a 
nomeação dessa região também é semelhan-
te nos documentos sobre a ocupação do Acre. 
Em 1926 foi apresentada, por exemplo, a pri-
meira versão do livro Conquista do deserto 
ocidental, primeiramente intitulado de O fim 
da epopeia, do historiador alagoano Craveiro 
Costa, com uma introdução de Abguar Bas-
tos, que percorre a história do território do 
Acre desde o Tratado de Tordesilhas até a re-
conquista pelo Barão do Rio Branco. Abguar 
Bastos explica o sentido do termo “deserto”, 
usado pelos bolivianos com o sentido de 
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terras ainda não descobertas, que nada tinha 
a ver com Saara ou Cariri, mas sim porque 
“para os civilizados do ocidente, era mesmo 
o deserto. Porque só os índios flutuavam nas 
margens dos seus rios e só os bichos vaga-
vam pelas extensas e misteriosas paragens” 
(BASTOS, 2005, p. 27). Nessa introdução 
consagra o trabalhador cearense herói do 
Acre graças ao valor e a moral civilizatória. 

A obra de Miranda, desse modo, assume 
a voz silenciada pelos discursos que regeram 
a expansão do território nacional rumo ao 
norte ocidental. A selva da narrativa de Mi-
randa está no território da fronteira, embora 
na visão Kaxinawá a divisão da área onde 
habitavam em estados nações não tem o 
sentido de delimitação de identidades já que 
esse povo se espalhou pela região e teve que 
recorrer a certas estratégias para reconstruí-
rem a relação de pertencimento ignorando 
a fronteira nacional. Essa lógica imposta a 
eles pelo estado nação é ressaltada com a 
perda da referencia espacial, acentuando 
o desencontro: “Xumani está demorando 
tanto...será se ele vai encontrar o Curanja? 
(MIRANDA, 2009, p.329). 

“O povo da farinha ”
No “verbete” tanái, marcar, a perso-

nagem histórica Felizardo Cerqueira passa 
pelas mãos bordadeiras do kene. Miranda 
tece a história da extração da borracha e a 
migração dos cearenses para o Acre que mar-
ca justamente com a disputa entre Xumani 
e tio Kue pelo amor e posse de Yarina o mo-
mento em que o mundo feliz dessa começa 
a se desintegrar. Felizardo Cerqueira foi um 
conhecido “amansador” de índios bravos 
usados como mão-de-obra nos seringais, as-
sim como fez outros amansadores que existi-
ram na época. Contudo Felizardo ficou bem 
conhecido entre os índios por dominá-los e 
marcá-los com as suas iniciais FC. O mundo 
farto e feliz da protagonista começa a ruir 
quando caucheiros peruanos, primeiramente 
e, em seguida, os seringalistas e seringueiros 
nordestinos armados de rifles e espingardas 
espalham o terror entre as tribos dizimando 
índios e aprisionando índias e crianças pelo 
controle de extensas áreas da floresta para a 
retirada do látex. 

Assim, no entrecruzar de discursos que 
marcam a história da exploração da borracha, 
tanto o lado brasileiro como o lado peruano 

compartilharam o discurso de “abrir cami-
nho na selva para levar a civilização aos indí-
genas”. Nesse percurso, agregaram símbolos 
pátrios, elaborou-se conceitos como “civi-
lização”, “progresso”, “peruanidad” e pelo 
caráter de aquisição de novos espaços para 
a nação seus colonizadores foram chamados 
de “valorosos bandeirantes amazônidas”, 
como salienta Ana Pizarro (2009, p.121). 

No texto literário, as mãos da protago-
nista podem desfazer os pontos mal feitos da 
trama e revelar a partir da experiência femi-
nina a história que marcou a pele de índios: 
“minhas mão tem duas almas, uma brava e 
outra mansa, tudo tem do brabo e do manso, 
a pessoa mais braba é Felizardo” (MIRAN-
DA, 2009, p.67). A dicotomia manso/bravo 
que utilizavam os “amansadores” para clas-
sificar e submeter os índios é desmontada e 
reconstruída, a partir das fissuras do texto 
hegemônico masculino, como em geral ocor-
reu com a própria história dos subalternos 
ou ex-cêntricos (HUTCHEON, 1991). Assim, 
personagem de Miranda, não relativiza, 
nem torna especular a dicotomia excludente 
manso/bravo. Isto, porque, em seu universo 
simbólico o pertencimento a uma das meta-
des depende do ponto de vista que se adota 
e é de caráter complementar e em alguns 
casos reversível: “rio existe manso e brabo, 
um mesmo rio fica manso na seca, depois 
fica brabo na alagação, que nem Xumani, ele 
ficava brabo, ficava manso, fica bravo, depois 
fica manso” (MIRANDA, 2009, p.69). 

A narradora nos conta a guerra entre 
caucheiros e indígenas, indígenas e serin-
gueiros, seringueiros e caucheiros e também 
entre indígenas. Os índios amansados, em 
troca de armas e antigas rivalidades se aliam 
a Felizardo formando as chamadas correrias, 
sangrentas perseguições a outros indígenas. 
Nessa história, o vilão é a ganância tanto de 
brancos quanto de índios, já que não há uma 
dualidade especular que coloque estrangei-
ro, bárbaro contra indígena, civilizado. O 
dominador, se pensarmos no caso de Feli-
zardo, é um personagem histórico ambíguo: 
teve muitas mulheres indígenas, com quem 
teve muitos filhos mestiços, fazia uso da 
ayahuasca, além de a ele se atribuir vários 
poderes espirituais. Os próprios seringueiros 
no sistema do aviamento que os escravizava, 
embora cometessem crimes contra indígenas 
viviam em uma situação inumana. É esse 
mundo de seres tão próximos e misturados 
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manipulados por uma ordem imposta, a dos 
barões da borracha, lançados em uma luta 
cega e miserável em nome de abstrações 
como civilização, pátria e progresso, que 
surge a cada passo, a cada remada de Yarina 
pelo seu mundo.  

“Pai velho também é gente do céu”
Da mesma maneira que Felizardo mar-

ca e territorializa os corpos, no sentido de 
delimitar seu poder sobre eles, o missionário 
francês, padre Chardin, o faz no plano es-
piritual. Depois de escapar dos massacres e 
correrias contra os índios e de Felizardo foge 
para a floresta sem rumo que, desta vez, será 
um espaço de luta e sobrevivência contra a 
aguas das enchentes dos rios.   Quando está a 
ponto de ser levada pelas aguas é encontrada 
por Andere, regatão que a leva a cidade para 
ser entregue aos padres missionários: “que-
ria pisar na terra firme, o capitão não deixava 
eu descer, ia me entregar ao padre, o padre 
era quem ia tomar conta de mim, e ninguém 
mais, ou ia virar sujeitada, mulher da noite 
(MIRANDA, 2009, p.301).

Na “casa acanoada”, como nomeia a 
embarcação, segue, agora, forçosamente 
em direção à cidade de Redenção Yarina. O 
barco vai deslizando pelo rio serpenteado, 
movendo-se, inevitavelmente assim como 
os habitantes. Yarina narra/borda um mapa 
físico e humano em constante agitação e in-
tercambio. O ciclo das águas com suas cheias 
e secas a floresta com sua dinâmica reprodu-
tiva constitui um mundo denso e intrincado 
que unido ao complexo plano simbólico das 
povoações nativas, cruzado por migrantes 
que vem de outras partes constituem, no 
transito, seu emaranhado lugar no mundo e 
em um país ainda em formação.

Padre Chardin, é o missionário que 
a acolhe na terra dos brasileiros. Ambos 
estrangeiros em terras estrangeiras distan-
tes e desconhecidos traçam uma selva de 
linguagens na qual os desentendimentos e 
mal-entendidos linguísticos e culturais têm 
um papel preponderante. No entanto, será 
a indígena quem narrará e traduzirá, desde 
sua perspectiva, impregnando com as cores 
e as formas de sua cultura, os novos conhe-
cimentos adquiridos na cidade dos brancos. 

No primeiro contato o padre que “sabia 
um pouco da minha fala, perguntou meu 
nome, perguntou minha aldeia, perguntou 

meu tuxaua, eu disse Hantxa huni kuin”. 
Diante do outro, fora de sua comunidade 
Yarina é Hantxa huni kuin, se define coleti-
vamente é sua gente, sua língua e seu grupo 
étnico.

A personagem Yarina, criação ficcional 
da escritora, descreve sua descoberta do 
“outro” que representam os cairiús, os brasi-
leiros, observando as diferenças com relação 
à identidade indígena, numa inversão de 
perspectiva, captando os traços mais eviden-
tes entre “nós” e o “eles” passa a retratar o 
olho que a retratou, mas em suma trata dela 
própria:

As saias das cariús são sozinhas, 
sem luz, dormem pretas, as cariús 
não tem colares, as cariús não têm 
braceletes, as cariús não têm nari-
gueiras, as cariús não têm canelei-
ras, as cariús só comem farinha, 
as cariús são pobres, senti dó das 
brasileiras, aquelas, diferentes das 
brasileiras da casa acanoada, de 
luvas, leque [...] naquela Redenção 
elas eram tão pobres [...] as cariús 
não queriam conversar, nem dar 
presentes, ficavam olhando para 
mim, eu ficava olhando para elas, 
umas eram gente da mata, mui-
tas, quase todas, só as irmãs não 
eram gente das matas (MIRANDA, 
2009, p.304).

As brasileiras são a gente da mata, 
como se pode constatar nessa passagem, 
porém na visão de Yarina são muito pobres, 
desposadas dos objetos e símbolos da cultura 
de origem. Por outro lado, sob a ótica cristã 
elas se encontram sob a proteção de Deus e 
afastadas do pecado esperando a redenção 
final, maior riqueza alcançada pelos homens. 
Aqui o jogo de significação com a palavra Re-
denção revela nas entrelinhas do cruzamento 
discursivo que para Yarina viver o ideal de 
redenção cristã representa a pobreza, o de-
senraizamento e a solidão. 

É justamente a contraposição entre as 
concepções cristã e indígena sobre a vida 
eternal que causa um dos maiores estra-
nhamentos da personagem em uma nítida 
atitude de resistência cultural: 

o padre ia me batizar, para eu su-
bir para o céu deles, se eu mor-
resse sem me batizar, minha alma 
não ia para o céu deles, na casa 
dos brasileiros era assim, na mi-
nha casa todos vão para o céu, as 
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almas dos que morreram, todas as 
almas moram no céu, elas vêm nos 
visitar, mas moram no céu (MI-
RANDA, 2009, p.307. Grifo nosso)

    
O padre prossegue na conquista da alma 

de Yarina e a “batizada” com o nome de Ma-
dia, que significa Madalena no diminutivo. 
No entanto, Yarina não pode ser a Madalena 
cristã desejada pelo padre, já que o senti-
mento de culpa original não existe nas suas 
referências culturais. Trabalhando para o pa-
dre e vivendo isolada, passa a receber a visita 
deste que a conquista, da mesma forma que 
as crianças, com o doce da rapadura. Apren-
de com o padre Chardin algumas palavras da 
fala dos brasileiros e do francês. É por meio 
dessa linguagem rudimentar, aliada a troca 
de bens entre ambos que a comunicação se 
efetiva. Entretanto, a saudade do pai, da 
vida na comunidade se manifesta em sonhos 
através do yuxin da avó morta, que tudo sabe 
e tudo vê. Na sequência o pai vem buscá-la 
e levá-la para morar em um novo lugar: “do 
lado de lá, onde não tinha mais seringas, para 
lá de lá de lá de lá do Curanja” (MIRANDA, 
2009, p.321). 

Na despedida da cidade Madia-Yarina 
sente a dor da separação pelo tempo de con-
vivência com o padre, e a aquisição de novos 
costumes:

A mata embrenhada... o caminho 
para a casa do padre...quem ia 
lavar a sua roupa? Tong...tong...
uma dor nasceu no meu peito, uma 
dor como se um pau caísse em 
cima de mim e arrebentasse a mi-
nha cabeça, sentia acochar o meu 
peito, a comida de farinha era boa, 
eu gostava de comida com óleo, 
nem tinha precisão de ir ao roça-
do... (MIRANDA, 2009, p.327). 

Novamente a canoa desliza e ganha a 
lonjura da mata, enredada em cipós, da vasti-
dão arbórea infinita da qual desprendem um 
emaranhado de rios, igarapés e lagoas, para 
retornam a casa.  Paradoxalmente, a volta 
para casa não significa o retorno, o tempo 
vivido já não pode mais ser recuperado, nem 
mesmo o espaço. O insondável paradeiro de 
Xumani, a revelação de seu desaparecimento 
não é esclarecida, embora o desejo de lançar-
se na lonjura para encontrar seu esposo tenha 
sido empreendido pela protagonista. Ainda 
que, por um momento “o segredo da lonjura” 

parecia ter sido alcançado, representado no 
ambiente do “outro” brasileiro: “eu estava 
na lonjura, e a lonjura era aquilo, a lonjura 
entonce era ainda mais longe, ainda não era 
ali” (MIRANDA, 2009, p.310), ela escapa a 
seu domínio. A heroína obrigada a correr 
a trás da existência se torna consciente de 
seu dramático gesto “o longe não tem fim, o 
longe leva ao longe que leva ao longe que leva 
ao longe, a lonjura mora em todos os lados...” 
(MIRANDA, 2009, p.312). A vacuidade da 
existência se reforça na repetição das pala-
vras que já não são mais palavras mais sim 
um gesto. Yarina, ao sair da comunidade 
entrar em contato com outro mundo e viver 
a desterritorialização sofrida pelo seu grupo, 
passa a ver e conviver com os yuxins, que 
segundo Lagrou são “seres indefinidos e mu-
táveis desprovidos de um corpo sólido, mas 
dotados da capacidade de produzir imagens 
e aparições que amedrontam e confundem 
os humanos” (LAGROU, 2002, p.49). Como 
esses seres também, segundo Lagrou, são 
responsáveis pela perca de orientação e a 
capacidade de retornar ao mundo conhecido, 
explica miticamente a perda de seu centro 
norteador obrigando-a a viver na porosa 
zona entre o mundo conhecido e o mundo 
desconhecido, enfim entre a corporalidade e 
sua desintegração, o sonho e a realidade. 

Considerações finais
O processo estético de revalorização 

do mito na conjunção entre história e ficção 
apresenta uma abordagem inovadora no ro-
mance histórico de Miranda, que enriquece, 
sem sombra de dúvidas, a escritura de autoria 
feminina. Por meio do fio do bordado kene, 
do mito da mulher tecelã, que tem o poder 
de transformar sua história de encobrimento 
em posicionamento transgressor, convida o 
leitor a fiar e desfiar em uma atitude ativa 
a inter-relação da mulher com os discursos 
de formação de uma região, marginal no 
discurso da identidade nacional, que devido 
aos processos históricos cíclicos de explo-
ração econômica ainda tem sua diversidade 
natural e cultural ameaçadas, antes mesmo 
de um maior conhecimento. 
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Da fidelidade à liberdade: nos ‘rastros’* da cobra grande

Greubia da Silva Sousa 
Universidade Federal do Pará

Introdução
Este artigo pretende estudar as narra-

tivas, especialmente a narrativa da Cobra 
grande coletada pelo projeto O Imaginário 
nas Narrativas Orais Populares da Amazô-
nia Paraense (IFNOPAP). Nesta perspectiva 
a pesquisa se centrará sobre a constituição 
do referido projeto, seus objetivos e alcances. 
Além disso, este trabalho também trará um 
panorama – mesmo que breve – dos livros 
Santarém conta..., Belém conta... e 
Abaetetuba conta..., 1 pertencentes a 
coletânea de contos populares da série Pará 
conta...

 Meu trabalho também fará uma discus-
são a respeito das traduções/transposições 
que as narrativas sofreram à medida que 
foram vertidas do oral para o escrito, para 
comporem o arquivo do projeto O imaginário 
nas Formas Narrativas Orais da Amazônia 
Paraense (IFNOPAP). Nesta discussão será 
inevitável não falar sobre memória e arquivo, 
pois o próprio IFNOPAP – como se verá no 
desenrolar deste artigo - parece que já surgiu 
atrelado a estas duas ideias que, na maioria 
das vezes, unem desejos “românticos” de 
preservação, fidelidade e completude 2.

 Por fim, este artigo trabalhará com 
as diferentes versões da narrativa da Cobra 
grande presente nos livros Santarém 
conta..., Belém conta... e Abaetetuba 
conta... Buscando realizar um traçado das 
diferentes versões e traduções que a referida 
lenda sofreu dentro do próprio acervo do IF-
NOPAP. Vale ressaltar que nessa abordagem 
o que, de fato, nos interessa é refletir sobre 
as traduções que a lenda da Cobra grande 
sofreu na “passagem” da oralidade para a 
escrita. 

O projeto O Imaginário nas For-
mas Narrativas Orais Populares 
da Amazônia Paraense (IFNOPAP)

O Imaginário nas Formas Narrativas 
Orais da Amazônia Paraense (IFNOPAP) é 
um projeto da Universidade Federal do Pará 
que atua de forma integrada com diversas 
áreas do conhecimento como a Literatura, 
a Arqueologia, a Linguística, a Sociologia, a 

Antropologia, etc. O projeto também possui 
vários outros subprojetos e foi idealizado 
por Maria do socorro Simões professora da 
Universidade Federal do Pará (UFPA).

Desde 1993 o IFNOPAP existe como 
programa de pesquisa, no entanto foi so-
mente dois anos após a sua fundação que o 
projeto passou a ter um caráter integrado. 
O IFNOPAP possui hoje um imenso acervo 
de narrativas orais coletadas no nordeste da 
Amazônia paraense. Muitas dessas narrati-
vas já foram publicadas na série de contos 
populares Pará conta...  Constituído por 
livros como Santarém conta..., Belém 
conta... e  Abaetetuba conta...

Com um acervo formado por milhares 
de narrativas de diferentes municípios do 
nordeste do estado do Pará, o IFNOPAP rea-
liza com este acervo diferentes abordagens, 
tanto no campo das literaturas, quanto no 
campo da variação linguística, dos estudos 
sobre a memória, a sociolinguística, etc. 
Além disso, também desenvolve projetos 
voltados para extensão, como os Contadores 
Itinerantes, que levam as lendas e mitos da 
região amazônica até crianças e adolescentes. 

Desde que surgiu em 1993, ainda, como 
programa de pesquisa o projeto motivou 
inúmeros encontros e já está na sua XVI 
edição que ocorrerá em Agosto de 2012. Nos 
últimos anos os encontros do IFNOPAP se 
realizaram a bordo de um campus flutuante 
– o Catamarã-Pará, que viaja pelos os rios 
da região coletando e refletindo sobre as 
narrativas orais do nordeste da Amazônia.

O Imaginário nas Formas Narrativas 
Orais Populares da Amazônia Paraense 
acontecerá de 02 a 11 de Agosto de 2012 e 
nesta edição passará por diversas cidades 
da região Nordeste do Pará. O IFNOPAP 
inevitavelmente suscita discussões em torno 
da ideia de preservação, tanto no sentido de 
fidelidade ao “original”, quanto no sentido 
de não esquecer, de manter a memória viva. 
Neste sentido, Interessa-me refletir sobre até 
que ponto se pode falar sobre preservação 
da memória, visto que esta (a memória) é 
construída em cima de perdas, ou seja, está 
“sujeita a possíveis deformações”, como 
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explica Freud 3. 
Para tanto, creio que se faz necessário 

uma breve apresentação dos livros (arqui-
vos) Santarém conta..., Belém conta... e 
Abaetetuba conta.... Santarém conta... 
É o primeiro livro da coleção, com cinquenta 
e duas narrativas, onde a lenda da Cobra 
grande aparece em sete diferentes versões. 
Belém conta... Por sua vez é o segundo 
volume e conta com trinta e seis narrativas 
e quatro versões da narrativa da boiúna. Por 
fim, Abaetetuba conta... Também é com-
posto por cinquenta e duas narrativas, onde 
quatro delas fazem referência à lendária e te-
mida Cobra grande. Os três volumes da série 
Pará conta... Foram publicados em 1995 
pela editora Cejup, ligada à Universidade 
Federal do Pará e juntos somam cento e qua-
renta e uma narrativas que foram contadas 
por diferentes informantes, pertencentes a 
distintos municípios da Amazônia paraense.

Arquivar e traduzir
(...), Mal de arquivo evoca sem dú-
vida um sintoma, um sofrimento, 
uma paixão: o arquivo do mal; 
mas também aquilo que arruína, 
desvia ou destrói o próprio prin-
cípio do arquivo, a saber, o mal 
radical. Levanta-se então infinita, 
(...), a impaciência absoluta de um 
desejo de memória. (DERRIDA, 
2001, p. 09).

Inicio esta discussão com o pensamento 
de Jaques Derrida contido em seu Mal de 
arquivo. Nesta obra Derrida trabalha em 
cima dos escritos Sigmund Freud fazendo 
discussões a respeito de conceitos como o 
recalque, impressão, memória.   A palavra 
arquivo teria sua origem no princípio arcôn-
tico arkhê – começo e comando4. O começo 
fazendo referência à natureza, ao início, ao 
ontológico. Já o comando seria o lugar de 
ordem, de autoridade. O arquivo então se 
apresenta como constituído de duas “dire-
ções”: uma que se debruça na eterna busca 
pela origem de 5 e outra de guarda, de posse. 
(DERRIDA, 2001, p. 10). 

Nessa permanente procura pela origem, 
o arquivo se desdobra em revolucionário e 
tradicional; em produtor e registrador, diz 
Derrida. Nesse sentido ele tanto possui uma 
“pulsão de conservação”, quanto de “destrui-
ção”, (DERRIDA, 2001, p. 32). O arquivo 

nessa “polaridade” perene de conservar/
destruir lembra o texto de Freud Notas sobre 
o bloco mágico, onde este coloca a memória 
como algo que ao mesmo tempo preserva e 
apaga, pois as lembranças são construídas 
em cima de esquecimentos, de apagamentos, 
em outras palavras, a memória, mesmo em 
seus “traços permanentes” sofre alterações, 
(FREUD, 1976, p. 190). Esquecemos aconte-
cimentos, fatos, histórias para lembrarmos 
outras (ou pelo menos de outra forma). A in-
completude da memória e o seu caráter laivo 
faz com que ela seja da ordem do “mutilado”, 
da falta, da ausência de. 

Do mesmo modo que a memória está 
na ordem do deformado e da falha o arquivo 
também goza dessas características. Um 
arquivo por mais rico que seja jamais é 
completo. Sempre irá existir uma carta que 
foi amassada e jogada no lixo, uma anotação 
que se perdeu no tempo, uma página corroí-
da pelas traças. Além do mais, os arquivos 
são constituídos de impressões 6 – sejam 
elas gravadas em um suporte material ou na 
memória – e estas por sua vez são formadas 
por escritas, ou seja, por incompletudes. 
Ninguém escreve ou diz tudo, sempre há algo 
a ser escrito, dito, enfim a ser “impresso”.

Para decifrar o arquivo desta par-
tição, (...), devemos ter em conta 
uma prótese, este substituto defor-
mado. Mas uma parte de verdade 
permanece no coração do delírio, 
da ilusão, da alucinação, da obses-
são. (DERRIDA, 2001, p. 114). 

Jaques Derrida como fica claro na cita-
ção acima chama este desejo pelo princípio, 
pelo original, pela completude de frenesi, 
o que parece justificar a discussão que ele 
suscita ao longo de todo o livro Mal de ar-
quivo: uma impressão freudiana. Discussão 
esta que acaba por gerar uma semelhança 
entre o trabalho do tradutor, do copilador e 
o do arqueólogo, aquele que escava atrás da 
origem de. Uma vez que, ambos - estudioso 
da tradução, da compilação e arqueólogo – 
parecem sempre tentar chegar ao original, 
ao verdadeiro, ao começo de, a narrativa 
ou ao texto primeiro. No entanto, chegar ao 
princípio de para Derrida é um mal, o mal de 
arquivo, debate que move seu texto.  

Pois bem. Se falar de arquivo é falar 
de ausência de, então o que dizer a respeito 
da tradução? Inicio a conversa com Walter 
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Benjamim e o seu texto O Narrador. Para 
Benjamin as melhores narrativas são as que 
menos se afastam de uma suposta narrativa 
original, primeira. Possivelmente, este dese-
jo se funde no apelo que há no texto à arte de 
recontar histórias como uma forma de man-
tê-las vivas, de “preservá-las”. Daí, talvez se 
explique também a razão pela qual a figura 
do narrador é comparada a um artífice, ou 
seja, aquele que molda, que dá forma a algo 7.   
Logo, é impossível não destacar a presença 
das impressões do eu-narrador esculpidas 
na arte de narrar, de traduzir. Isto tanto me 
parece verdade que, Benjamin fala em vida 
lembrada, em reminiscência, em outras 
palavras, relembranças, recordações. Deste 
modo, o narrador-tradutor está no mesmo 
patamar de mestres e sábios, é o detentor do 
poder, da guarda sobre um acervo (arquivo) 
que reuniu ao longo de toda a sua existência 
(BENJAMIN, 1994, pp. 212-114) Sendo que, 
as impressões a que me refiro desde o início 
deste parágrafo, se apresentam como a (s) 
memória (s) do narrador-tradutor. Memória 
(s) esta (s) que se constitui de reminiscências, 
mas não somente no sentido de relembrar, 
de reconstituir, mas também no sentido de 
gerar imagens embaçadas, borrões, esqueci-
mentos, apagamentos.

Assistimos em nossos dias ao nasci-
mento da short story, que se eman-
cipou da tradição oral e não mais 
permite essa lenta superposição 
de camadas finas e translúcidas, 
que representa a melhor imagem 
do processo pelo qual a narrativa 
vem à luz do dia, como coroamento 
das várias camadas constituídas 
pelas narrações sucessivas. (BEN-
JAMIN, 1994, p. 206).  

Walter Benjamin em outro texto - A 
tarefa do tradutor se questiona se, de fato, 
é válido alguém que não conhece o original 
realizar uma tradução? Tal questionamento 
parece justo, pois ele trata a tradução como 
uma espécie de forma e para compreendê-la 
é necessário voltar-se ao original8. Tal in-
quietação de Benjamin leva a outros questio-
namentos: será que a tradução, efetivamente, 
existe já que é preciso retornar ao original? 
Quando, na verdade, a própria condição de 
tradução apresenta-se justamente como uma 
reescrita, ou seja, como uma nova interpreta-
ção que já não é mais a primeira?

É obvio que, mesmo o texto traduzido 

já não sendo mais, totalmente, “fiel” as pa-
lavras do original, ainda assim mantém-se o 
desejo de “preservar” a essência, o sentido do 
texto primeiro. Muito embora, a tradução se 
realize, na maioria das vezes, como uma via 
de mão dupla: preserva e mata o escrito dito 
original. Por outro lado, são as traduções e as 
ressignificações que as obras literárias sofrem 
que as mantém vivas ao longo do tempo, pois 
à medida que vão sofrendo traduções, ressig-
nificações também vão ficando cada vez mais 
distantes do original e, consequentemente, 
vão garantido sua sobrevivência; defende 
Benjamin.

Porque, assim como o som e o sig-
nificado dos grandes poemas se 
modificam completamente com os 
anos, assim também se transfor-
ma a língua materna do tradutor. 
Sim, enquanto a palavra do poeta 
sobrevive na sua língua, a melhor 
tradução está destinada a afun-
dar-se no crescimento da sua lín-
gua, a afundar-se nas suas reno-
vações. (BENJAMIN, s/d, p. 04).

Neste sentido, a tradução não é mera 
reprodução do original, na verdade é uma re-
leitura, uma renovação deste.  O que se tenta 
fazer na tradução é cultivar o sentido primei-
ro, aliás, por tudo que já foi dito até aqui e 
ainda se dirá, esse desejo assemelha-se ao 
mal de arquivo, do qual trata Jaques Derri-
da. O que, de certo modo, acaba justificando 
a posição de Benjamin sobre a inevitável e 
essencial subjetividade do tradutor que se 
ancora no pensamento (memória), e este por 
sua vez é débil, quer dizer falho, incompleto. 

Obviamente que há diferença entre o 
que se pretendeu dizer e o que, efetivamente, 
foi dito. E, é esta diferença que atormenta a 
“boa” tradução, pois esta ao mesmo tempo 
em que depende da subjetividade do tra-
dutor, também possui obrigações com uma 
forma fixa: o sentido, a “alma” do original.  
Sendo que, é justamente este binarismo que 
torna a tradução um eterno jogo de perder-se 
e salvar-se. 

Bom. Até aqui a intenção era deixar cla-
ro para o leitor que uma coisa é ler o original, 
outra coisa é ler a tradução. Neste sentido, 
Walter Benjamin sabiamente destaca que o 
papel do tradutor é fazer “conexões linguísti-
cas”, de modo a permitir que a “intenção do 
original ecoe no texto traduzido” (BENJA-
MIN, s/d e não paginado). E ainda acrescen-



536

ta que a verdadeira tradução deve trabalhar 
com o sentido não como “restituição”, mas 
como “harmonia”, pois uma boa tradução 
precisa “tocar” no original e não reconstituí
-lo. Aliás, falar em reconstituir um texto - em 
se tratando de tradução e memória – me 
parece uma missão se não impossível pelo 
menos ingênua.  

Fidelidade e liberdade  
Os textos desta publicação apre-
sentam-se tal qual transcritos pe-
los pesquisadores do programa 
IFNOPAP (o imaginário nas for-
mas narrativas orais populares da 
Amazônia paraense). 
Daí a presença constante de mar-
cas da oralidade, de traços regio-
nais, expressões e construções pe-
culiares devido às circunstancias 
da recolha das narrativas e à fide-
lidade de transcrição.  (SIMÕES, 
1995, p. 13) 9.

Falar sobre transposição de histórias, 
no caso aqui de narrativas que foram verti-
das da tradição oral para a escrita significa, 
inevitável e consequentemente falar em 
mudança. Não há como negar que por mais 
que um pesquisador se esforce para “pre-
servar” ao máximo o texto primeiro, este 
jamais irá conseguir colocar no papel todas 
as marcas e gestualidades que são próprias 
da língua falada. Além do mais, o processo 
de transcrição de um texto oral para escrito 
requer necessariamente uma reescrita, uma 
tradução, que jamais será uma “imagem-có-
pia” do original, como diz Walter Benjamin 
em A tarefa do tradutor. 

Na citação acima está presente a expres-
são fidelidade de transcrição. No entanto, 
levando-se em consideração tudo que já foi 
discutido em relação à memória e o seu ca-
ráter laivo, sobre a incompletude do arquivo, 
visto que jamais se diz, se escreve ou se guar-
da tudo e, sobretudo, em relação à tradução 
este processo que se constitui na reescrita, 
na resignificação, isso me parece um tanto 
quanto busca de.  Neste sentido, recorro ao 
pensamento de Freud quando este faz uma 
analogia entre o papel da escrita e o da me-
mória, esclarecendo que tanto uma quanto 
a outra funcionam de forma semelhante: 
ambas são incompletas. A escrita porque, 
necessária e inevitavelmente, (sobretudo 
no caso das narrativas orais) se baseia na 

memória; e a memória porque, por se só, 
já é um mecanismo que pode está “sujeita a 
deformações” (FREUD, s/d, p. 189). 

Nunca lembramos tudo e por isso 
não escrevemos, guardamos ou somos 
completamente fiéis ao que reescrevemos, 
transcrevemos ou traduzimos. Quem reconta 
ou reescreve uma história jamais conta ou 
escreve tal qual. Alguns guardam, arquivam, 
traduzem – como parece ser o caso do IFNO-
PAP – para não esquecer, para não perder. 
Outros guardam - como explica Jaques 
Derrida – justamente para não lembrar, para 
reprimir, recalcar10. Todavia, ambos devem 
manter na memória que esquecer ou lem-
brar; traduzir ou arquivar são processos que 
ocorrem em cima de perdas, apagamentos e 
incompletudes.      

O IFNOPAP, com o seu imenso arquivo 
de narrativas orais coletadas na Amazônia 
paraense, parece demonstrar uma preocupa-
ção com questões como a memória e busca 
pelas “origens” do homem amazônico atra-
vés de suas narrativas orais populares. Preo-
cupações estas que se materializaram e se 
materializarão por meio de encontros, ricos 
em discussões e reflexões como “Memória e 
Comunidade: entre o rio e a floresta”, tema 
do III IFNOPAP e “Da Pré-História à Moder-
nidade: Navegando entre o Rio e a Floresta 
em busca das Origens”! Assunto da última 
edição do projeto que ocorrerá em Agosto 
deste ano. É importante frisar que, a maioria 
dos encontros do projeto tornaram-se livros, 
é o caso do III encontro e, provavelmente, 
será também o caso desta XVI edição.  

Preocupação esta que perece ter moti-
vado a coleta de milhares de narrativas, cuja 
série de contos Pará conta...   Traz à luz 
apenas algumas dezenas delas. Dentre estas 
dezenas cito a lenda da Cobra grande que 
ora aparece mais estilizada, ora com mais 
sinais da oralidade. Em algumas narrativas 
faz-se diretamente referência a boiúna, caso 
da história O encanto de Honorato presente 
em Abaetetuba conta... Outras vezes ela 
aparece somente nas entrelinhas, camuflada, 
como na narrativa Mistério no rio do livro 
Santarém conta... Já na narrativa A cobra 
grande contida em Belém conta... Fica 
evidente que o processo de transposição 
do oral para o escrito foi menos “violento”, 
a pesquisadora tentou deixar a história o 
mais próximo possível da contada pela infor-
mante; fato que não ocorreu na narrativa O 
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encanto de Honorato que se encontra quase 
que totalmente estilizada. 

Também tem do...da cobra gran-
de, né? Da sucuriju. Que morava 
numa beira mar, na praia. Tinha 
umas moças bonitas...ele apare-
ceu. Elas...elas estavam na casa. 
(SIMÕES, Belém conta..., 1995, 
p. 34).
Chegando no rio Moju, travou 
uma luta tão forte com a cobra, 
amante de sua irmã, até matá-lo. 
E deixou sua irmã bastante ferida. 
(SIMÕES, Abaetetuba conta..., 
1995, p. 135). 

Para tecer as palavras finais deste artigo 
– mas não as menos relevantes - retorno ao 
texto de Derrida Mal de arquivo chamando 
a atenção do leitor para algo que me parece 
de considerável importância: o arquivo como 
pertencente não ao passado, mas ao futuro, 
ao que está por vir. (Derrida, pp. 50-51). Daí 
talvez resulte a sua íntima ligação com a me-
mória e com a própria tradução, processos 
que se perpetuam através dos tempos por 
meio de recuperações e de renovações que, 
simultaneamente, nos rementem ao passado 
e também nos arremessam rumo ao futuro.

Considerações finais
Como se viu ao longo deste artigo, o 

projeto O Imaginário nas Formas Narrati-
vas Orais Populares da Amazônia Paraense 
(IFNOPAP) conta com um gigantesco acervo 
composto por milhares de narrativas po-
pulares. Dentre as quais escolhi trabalhar 
especificamente com a narrativa da Cobra 
grande, devido não só a sua presença extre-
mante marcante na região amazônica, mas 
também devido a necessidade de um meio 
específico para a sua existência: um ambien-
te de rios, de florestas, um lugar povoado de 
narrativas míticas e fantásticas. Assim, por 
toda a ambientação e por esta atmosfera 
“mágica” que adorna as narrativas orais po-
pulares da Amazônia paraense, quero dizer 
que este trabalho foi, excepcionalmente, 
prazeroso e desafiador. Desafiador porque 
a pesquisa ainda se encontra em uma fase 
muito primeira, onde o acesso aos arquivos, 
incluindo livros de narrativas, memórias, 
depoimentos e os próprios projetos, planos, 
roteiros de trabalho do IFNOPAP não foram 
todos examinados e isto, consequentemente, 
influenciou no texto que apresento.

No que diz respeito a tradução, processo 
pelo qual passou a narrativa da Cobra grande 
na transposição do oral para o escrito, é 
certo que a fase em que se encontra minha 
pesquisa também teve influência significa-
tiva sobre os resultados. Por exemplo, um 
texto relevante para este trabalho é Como 
transcrever, documento que foi elaborado 
para uso exclusivo do IFNOPAP e que rege 
a forma como as narrativas foram vertidas, 
traduzidas da oralidade para a escrita.  

Notas
* Jeanne Marie no seu livro Lembrar escrever esquecer 
(2006) fala dos rastros como “mecanismos da memória e do 
lembrar”, colocando-os como algo que “denuncia uma presen-
ça ausente”, pp. 110-113. 
¹ Vale a pena ressaltar que os livros Belém conta..., 
Santarém conta..., Abaetetuba conta... Pertencentes à 
série Pará conta... correspondem apenas a uma pequena 
porção das narrativas já coletadas pelo projeto O imaginário 
nas Narrativas Orais populares da Amazônia Paraense (IF-
NOPAP). 
2 Uso aqui o termo romântico, no sentido de sonha-
dor, de impossível, inalcançável, pois como veremos ao longo 
deste texto, tanto a memória, quanto o arquivo e a tradução 
ocorrem em cima de perdas, de incompletudes e de esqueci-
mentos. Neste sentido, tentar chegar ao original, ao começo e 
a plenitude é ser, consequentemente, um demasiado românti-
co.
3 FREUD, Sigmund. Notas sobre o bloco mágico. In. 
Uma neurose demoníaca do século XVII (Edição Stan-
dart Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud). Rio de Janeiro: Imago Editora, 1976, p.189. 
4 DERRIDA, Jaques. Mal de arquivo: uma im-
pressão freudiana (tradução de Cláudia de Moraes Rego). 
Rio de Janeiro: Relumé Dumará, 2001, pp. 11-12.
5 A origem de é o mal do qual trata Jaques Derri-
da em seu Mal de arquivo: uma impressão       freudiana. A 
origem de seria uma inalcançável busca pelo princípio, pelo 
original. Na verdade, uma espécie de patologia, uma procura 
infindável. 
6 DERRIDA, Jaques. Mal de arquivo: uma im-
pressão freudiana, 2001, p. 44.
7 BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações 
sobre a obra de Nikolai Leskov. In. Magia e técnica, Arte 
e Política (obras escolhidas). 7ª ed. – São Paulo: Brasiliense, 
1994, p. 206.
8 Discussão presente em Walter Benjamin. A tarefa 
do tradutor. (s/d e não paginado).
9 Vale lembrar que este texto encontra-se presente 
nos três números da série Para conta... 
10 DERRIDA, Jaques. Mal de arquivo uma im-
pressão freudiana, 2001, p. 83.
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Introdução
O atendimento Pedagógico Domiciliar é 

o eixo principal dessa pesquisa, essa opção 
foi pensada com o intuito de promover con-
dições de acessibilidade através de recursos 
pedagógicos que possam ajudar na inserção 
e participação na sociedade, nas atividades 
oferecidas pela escola, para que através disso 
possamos obter um ensino de qualidade 
apoiando-se na perspectiva da educação 
inclusiva. As adequações referentes ao aten-
dimento pedagógico domiciliar irão decorrer 
das parcerias estabelecidas juntamente com 
os professores da escola de origem do aluno, 
os quais são responsáveis por organizar os 
conteúdos e as atividades a serem desen-
volvidas de acordo com as necessidades do 
indivíduo.

A proposta de inclusão fundamenta-se 
em um princípio que tem como base a cons-
trução de igualdade de condições a todos no 
que se refere ao atendimento educacional, 
profissional e social, trata de oportunizar o 
acesso e permanência dos alunos com ne-
cessidades educacionais especiais a escola. 
É um desafio que ao ser enfrentado provoca 
a melhoria de todo o conjunto que faz parte 
desse processo, promovendo a qualidade 
da educação. Muitos ajustes já foram feitos 
quando falamos de educação inclusiva e aos 
poucos as escolas estão aprimorando suas 
práticas a fim de atender as diferenças, mas, 
ainda há muita resistência quando falamos 
de mudanças na prática em sala de aula. 

A Política Nacional de Educação Espe-
cial na Perspectiva de Educação Inclusiva nos 
trouxe uma das inovações que é de grande 
importância para que a inclusão se concretize 
no interior das escolas, que é o Atendimento 
Educacional Especializado que identifica, 
elabora e organiza recursos pedagógicos e de 
acessibilidade eliminando as barreiras para 
que todos possam ter acesso à plena partici-
pação nas atividades dentro e fora do espaço 

escolar. O atendimento de alunos com ne-
cessidades educacionais especiais implica a 
estruturação de todo o sistema de ensino e é 
isso que a política referida à educação inclu-
siva ampara. A implantação de apoio e ser-
viço que propicie a inserção social e êxito no 
processo de ensino e aprendizagem, fazendo 
com que todos possam ser sujeitos ativos e 
participativos, dentro de uma sociedade que 
privilegie direitos a igualdade.

O atendimento educacional especiali-
zado procura responder as necessidades de 
aprendizagem de todas as crianças, jovens e 
adultos. O próprio sistema e as instituições 
devem, partindo desse paradigma se adaptar 
as necessidades de todas as pessoas e não o 
contrário, com isso, o atendimento acontece 
no turno inverso ao que o aluno estuda e os 
conteúdos escolares deverão ser trabalhados 
com metodologias e estratégias diferencia-
das, levando em consideração a necessidade 
e especificidade de cada um. O trabalho com 
o conteúdo não deve ser confundido com 
reforço escolar ou repetição de conteúdo da 
prática educativa na sala de aula.

A partir deste contexto o referido artigo 
busca aprofundar e contextualizar temas 
como: inclusão, Atendimento Educacional 
Especializado, Atendimento Pedagógico Do-
miciliar e a compreender o trabalho realizado 
pela equipe do NAPI (Núcleo de Apoio Pe-
dagógico a Inclusão) com parceria do núcleo 
SEE (Secretaria Estadual de Educação), no 
que diz respeito ao atendimento domiciliar 
da cidade de Cruzeiro do Sul-AC, referente 
a uma aluna com deficiência múltipla que 
reside na zona rural do município citado. É 
preciso compreender que as práticas pedagó-
gicas deverão prover avanços significativos e 
atender as peculiaridades de cada indivíduo, 
utilizando atividades, métodos e técnicas 
adequadas que ajudem e facilitem a apro-
priação do saber.
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Atendimento domiciliar aspectos 
legais

O atendimento pedagógico domiciliar é 
um atendimento educacional especializado 
que ocorre em ambiente domiciliar para 
crianças, jovens e adultos que estão impos-
sibilitados de freqüentar a escola, sendo um 
atendimento temporário ou permanente. Seu 
objetivo é possibilitar atendimento pedagó-
gico a esses alunos oferecendo acessibilidade 
ao currículo escolar. 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação 
Nacional, Lei 9394/96, em seu artigo 58 
aborda que o atendimento educacional será 
feito em classes, escolas ou serviços especia-
lizados, sempre que, em função das condi-
ções específicas dos alunos, não for possível a 
sua integração nas classes comuns de ensino 
regular. O artigo 59 preconiza que os siste-
mas de ensino devem assegurar aos alunos 
currículo, métodos, recursos e organização 
específicos para atender as suas necessi-
dades; assegura a terminalidade especifica 
aqueles que não atingiram o nível exigido 
para a conclusão do ensino fundamental, em 
virtudes de suas deficiências. A Resolução nº 
4/09 – art. 6º afirma que em casos de AEE 
em ambiente hospitalar ou domiciliar, será 
ofertado aos alunos, pelo respectivo sistema 
de ensino, a Educação Especial de forma 
complementar ou suplementar.

A nova política educacional é cons-
truída segundo o princípio da igualdade de 
todos perante a lei. Abrange os indivíduos 
de todas as classes sociais, tendo como pilar 
o princípio da democracia social, que é a 
igualdade de oportunidades. Para MAZZO-
TA, o homem busca liberdade, igualdade de 
direitos e oportunidades. A conquista desses 
direitos leva ao fortalecimento de sua identi-
dade pessoas e social, e isso perpassa a sala 
de aula. Estamos falando sobre concepções 
filosóficas. Direitos humanos, qualidade de 
vida e, por conseguinte, tratando a educação 
como responsável pela formação de um ser 
que pensa e age.

A escola inclusiva é uma escola para 
todos, implicando num sistema educacio-
nal que reconheça e atenda as diferenças 
individuais, respeitando as necessidades 
de qualquer aluno. Nesse sentido, a inclu-
são educacional pressupõe a melhoria da 
resposta educativa da escola, em qualquer 

das ofertas educacionais. Segundo o MEC 
(2000), a Educação Especial é compreendida 
como uma modalidade de educação inserida 
no processo educacional para assegurar um 
conjunto de recursos e serviços educacionais, 
organizados institucionalmente para apoiar, 
complementar ou substituir os serviços edu-
cacionais comuns, a fim de garantir a educa-
ção escolar e promover as potencialidades 
dos alunos que, por algum motivo, apresen-
tam necessidades educacionais especiais.

O atendimento educacional es-
pecializado identifica, elabora e 
organiza recursos pedagógicos e 
de acessibilidade que eliminem as 
barreiras para a plena participa-
ção dos alunos considerando suas 
necessidades específicas. As ati-
vidades desenvolvidas no atendi-
mento educacional especializado 
diferenciam-se daquelas realiza-
das na sala de aula comum, não 
sendo substitutivas à escolariza-
ção. Esse atendimento complemen-
ta e/ou suplementa a formação 
dos alunos com vistas à autonomia 
e independência na escola e fora 
dela. (...) Ao longo de todo o pro-
cesso de escolarização, esse aten-
dimento deve estar articulado com 
a proposta pedagógica do ensino 
comum. (BRASIL, 2008, p. 16)

No paradigma da educação inclusiva, 
resultante do conceito de sociedade tam-
bém inclusiva, os sistemas e instituições 
sociais são adaptados as necessidades de 
todas as pessoas e não o contrário, quando 
os indivíduos estão sujeitos a se adaptarem 
as exigências do sistema. Nesse processo, 
a formação dos professores é fundamental 
para que a aprendizagem esteja centrada no 
potencial de cada aluno, de forma que uma 
incapacidade para andar, ouvir, enxergar, 
ou um déficit no desenvolvimento não sejam 
classificados como falta de competência para 
aprender e nem causa para que os alunos 
desistam da escolarização. 

Trata-se de abordar o processo 
educacional escolar sob a ótica de 
qualquer aluno, identificando os 
obstáculos que podem interferir no 
sucesso do processo ensino-apren-
dizagem, que são na maioria exter-
nos a eles e não são exclusividades 
dos alunos que apresentam algu-
ma deficiência, mas dos demais 
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alunos que procedem das camadas 
mais pobres, dos que vivem em si-
tuação de desvantagens por falta 
de acesso a todos os bens e serviços 
a que tem direito, ou mesmo pela 
necessidade de adoção de métodos 
e recursos que efetivamente facilite 
o processo de ensino- aprendiza-
gem. Nesse sentido, via de regra, 
encontramos alunos que deman-
dam necessidades de apoios espe-
cíficos, sem os quais se torna difícil 
prosseguir na sua escolarização. 
Estes alunos, quase sempre, são 
bem sucedidos quando recebem o 
atendimento educacional especia-
lizado de que precisam. Carvalho 
(2000).

Os professores devem, no entanto, par-
ticipar de formações continuadas levando 
em consideração as peculiaridades encon-
tradas nos interiores das salas de aula, se 
conscientizando no que diz respeito a viver 
com o diferente, todos somos diferentes, 
nos comportamos de maneira diferente, 
aprendemos de maneira diferente, temos 
ritmos diferentes, pensando dessa forma 
estaremos contribuindo para que todos de 
maneira igual possam ter acesso ao currículo 
e ao meio social. Não se deve fechar os olhos 
e fazer de conta que tudo esta como deve ser, 
as leis são feitas para serem cumpridas e as 
mudanças devem ser constante.

 O estatuto da criança e do adolescente 
– ECA, Lei nº 8.069/90, artigo 55 reforça os 
dispositivos legais supracitados ao determi-
nar que “os pais ou responsáveis tem a obri-
gação de matricular seus filhos ou pupilos na 
rede regular de ensino”.  

Para que realmente a inclusão aconteça 
à conscientização deve partir principalmente 
na família que na maioria das vezes por falta 
de informação acaba segregando seus filhos. 
A super proteção também é um ponto negati-
vo nesse processo, os pais muitas vezes estão 
cansados e desacreditados, um trabalho no 
interior da família se faz necessário para que 
se possa adquirir confiança. 

A Constituição Federal de 1988 traz 
como um dos seus objetivos fundamentais 
“promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação” (art.3º, 
inciso IV). Defini, no artigo 205 a educação 
como um direito de todos, garantindo o ple-

no desenvolvimento da pessoa, o exercício da 
cidadania e a qualificação para o trabalho. No 
seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igual-
dade de condições de acesso e permanência 
na escola” como um dos princípios para o en-
sino e garante como dever do estado, a oferta 
do atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino 
(art. 208).

A educação inclusiva é uma modalidade 
que está se concretizando em nossas escolas, 
e representa o compromisso com o princípio 
da igualdade de direitos e oportunidades 
educacionais para todos. A concepção de 
educação inclusiva veio para romper uma 
trajetória de exclusão e segregação das pes-
soas com deficiência, procurando mudar as 
práticas educacionais para garantir a igual-
dade de acesso e também a permanência de 
todos na escola.

A Convenção de Guatemala (1999), 
promulgada no Brasil pelo Decreto nº3. 
956/2001, afirma que as pessoas com de-
ficiência têm os mesmos direitos humanos 
e liberdades fundamentais que as demais 
pessoas, definindo como discriminação com 
base na deficiência toda diferenciação ou ex-
clusão que possa impedir ou anular o exercí-
cio dos direitos humanos e de suas liberdades 
fundamentais. Este Decreto tem importante 
repercussão na educação, exigindo uma rein-
terpretarão da educação especial, compreen-
dida no contexto da diferenciação, adotado 
para promover a eliminação das barreiras 
que impedem o acesso á escolarização. 

O atendimento pedagógico domiciliar 
foi uma inovação que aconteceu na cidade 
de Cruzeiro do Sul-AC, abrindo novos ho-
rizontes, quebrando barreiras existentes e 
ajudando na ampliação e acesso ao conheci-
mento de todos os envolvidos nesse proces-
so. Partindo desse pressuposto as atribuições 
do professor de atendimento pedagógico 
domiciliar (MEC/2010) são as seguintes: Ter 
conhecimento prévio dos conteúdos a serem 
trabalhados; Identificar as necessidades 
específicas dos alunos; Implantar estratégia 
para o acesso ao currículo; Selecionar um 
professor das disciplinas exatas e humanas 
para o trabalho com alunos do Ensino Mé-
dio; Adequar e adaptar o ambiente, as ativi-
dades e os materiais pedagógicos; Planejar, 
registrar e avaliar o trabalho pedagógico; 
Orientar as famílias e os professores quanto 
aos recursos utilizados pelo aluno; Viabilizar 
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a participação efetiva do aluno nas diferentes 
situações de aprendizagem e interação no 
contexto escolar e em atividades extraclasse; 
Acompanhar o processo de avaliação em sala 
regular; Avaliar todas as atividades propos-
tas e devidamente cumpridas pelo aluno; 
Retornar todas as avaliações, devidamente 
corrigidas; Orientar os professores quanto 
à forma de lançamento e registros das ações 
em seus livros de chamada. Estas atribuições 
ajudarão o atendimento norteando a ma-
neira de como agir diante das situações que 
surgirão no decorrer das atividades.

Os instrumentos necessários para que 
o trabalho aconteça de maneira satisfatória 
são: Preencher fichas de acompanhamento 
dos atendimentos. Apresentar o comunicado 
ao professor regente. Acompanhar o desen-
volvimento pedagógico escolar.   

Atendimento domiciliar é o atendi-
mento educacional que ocorre em 
ambiente domiciliar, decorrente 
de problema de saúde que impos-
sibilite o educando de freqüentar 
a escola ou esteja ele em casas de 
passagem, casas de apoio, ca-
sas-lar, e/ou outras estruturas de 
apoio da sociedade (MEC/SEESP, 
2002). 

A família tem uma importante função 
no desenvolvimento global do individuo, por 
isso o seu envolvimento em todo processo se 
torna indispensável, de acordo com o MEC 
2010 as atribuições referentes à mesma são 
as seguintes: Fazer parcerias com os profes-
sores, ajudando na organização do espaço; 
Cumprir com os horários pré-estabelecidos; 
Acompanhar o trabalho pedagógico planeja-
do; Participar das reuniões da escola.

“Qualquer pessoa portadora de 
deficiência tem o direito de expres-
sar seus desejos com relação á sua 
educação, tanto quanto estes pos-
sam ser realizados. Pais possuem 
o direito inerente de serem consul-
tados sobre a forma de educação 
mais apropriada às necessidades, 
circunstâncias e aspirações de suas 
crianças”. (MEC/SEESP, 2006:33)

O professor deverá constantemente ava-
liar sua prática pedagógica, atitudes, meto-
dologias utilizadas, levando em consideração 
a maneira que cada indivíduo tem em expor 
suas idéias, pensamentos, sentimentos. A 
sala de aula e a escola como um todo tem 

que fazer de seu espaço um ambiente de aco-
lhimento e interação entre os envolvidos, o 
respeito às individualidades é um ponto que 
se deve levar em consideração. Sabemos que 
cada ser tem uma maneira e um ritmo único 
de lidar com o saber e de aprender, pensan-
do dessa forma estaremos abrindo espaço, 
fazendo com que a inclusão aconteça.  

Analise dos Resultados: O Atendi-
mento Domiciliar no Município de 
Cruzeiro do Sul-AC

A escola inclusiva é uma escola para 
todos, implicando num sistema educacional 
que reconheça e atenda as dificuldades 
individuais, respeitando as necessidades de 
qualquer aluno. Nesse sentindo, a inclusão 
educacional sugere a melhoria da resposta 
educativa da escola, em qualquer das ofertas 
educacionais. De acordo com Edler Carvalho 
a proposta de educação inclusiva traduz 
uma aspiração antiga, se devidamente com-
preendida como educação de boa qualidade 
para todos e com todos buscando-se meios e 
modos de remover as barreiras para apren-
dizagem e para a participação dos aprendizes 
indistintamente.

Ao longo dessa vivencia realizamos ob-
servação participante, análises de documen-
tos legais, programas e ações que contempla 
os interesses de uma escola inclusiva, onde os 
sujeitos  envolvidos foram a equipe do NAPI 
(Núcleo de Apoio Pedagógico a Inclusão) e 
a família.  Quanto ao aspecto metodológico 
discutiremos com enfoque qualitativo, pes-
quisas bibliográficas, onde serão consultados 
alguns autores como: Carvalho 2000, Edler 
Carvalho, Marcos Político-Legais da Educa-
ção Especial na Perspectiva da Educação In-
clusiva, Fascículo a Escola Comum Inclusiva.

Foi partindo da concepção das leis que 
regem a educação inclusiva, que iniciou no 
ano 2008 o atendimento pedagógico domici-
liar, surgiu com a necessidade de atender uma 
aluna com deficiência múltipla (intelectual e 
visual), que reside no interior do município 
de Cruzeiro do Sul-AC na BR 307 ramal dos 
Caroba. Na época como não tinha um profes-
sor específico da área os professores do NAPI 
se revezavam para fazer este atendimento. 
Uma vez na semana um grupo ou dupla de 
docentes dessa referida instituição iam até 
a casa da aluna realizar este atendimento. O 
local era de difícil acesso e muitas vezes para 



543

realização desse trabalho muitos obstáculos 
foram enfrentados no caminho.

A aluna nasceu sem o globo ocular, cega 
congênita, nunca freqüentou a escola e nem 
outro ambiente social, a não ser uma igreja 
próxima a sua casa, tendo contato apenas 
com sua família. Vivia totalmente segregada, 
a super-proteção de seus avós prejudicava 
o seu convívio social. Não tinha nenhum 
diagnóstico, porém a deficiência visual e 
intelectual se tornava visível. 

Sem conhecimento a família não sabia 
como trabalhar e ajudar a mesma, por conta 
da deficiência achava que ela era incapaz de 
realizar qualquer atividade por mais simples 
que fosse. Não tinha autonomia dentro de 
sua casa, permanecia sempre deitada dentro 
de uma rede, dia após dia sem estimulo ne-
nhum, com isso, seus movimentos estavam 
atrofiando. Não foi incentivada a mastigar, 
se alimentava de alimentos pastosos, não 
pronuncia palavra alguma e a higienização 
era feita pelos seus avós. Não tinha auxílio 
de sua mãe, pois a mesma também tem 
deficiência intelectual severa. Até aquele 
momento não havia ido ao médico. Tudo isso 
fez com que muitos estudos fossem realiza-
dos pela equipe de professores para que o 
atendimento acontecesse de maneira satisfa-
tória. Ainda fazia parte da nossa equipe uma 
fonoaudióloga.

São consideradas pessoas com defi-
ciência múltipla aquelas que têm mais de 
uma deficiência associada. É uma condição 
heterogênea que identifica diferentes grupos 
de pessoas, revelando associações diversas 
de deficiências que afetam mais ou menos in-
tensamente, o funcionamento individual e o 
relacionamento social. (MEC/SEESP, 2002). 

As características apresentadas pelas 
pessoas com deficiência múltipla lançam 
desafio à escola e aos profissionais que com 
elas trabalham no que diz respeito à elabo-
ração de situações de aprendizagem a serem 
desenvolvidas para que sejam alcançados 
resultados positivos ao longo do processo de 
inclusão. Esses alunos constituem um grupo 
com características especificas e peculiares e, 
conseqüentemente, com necessidades úni-
cas. Por isso, faz-se necessário dar atenção a 
dois aspectos importantes: a comunicação e 
o posicionamento.

Conhecer a aluna, sua história de vida, 
a deficiência, informar a família sobre como 
acontece o atendimento domiciliar e as leis 

que a amparam se fez imprescindível para 
que o trabalho fosse realizado com eficácia. 
Fazia-se necessário tanto a confiança da 
aluna como de sua família, no início foi di-
fícil o contanto físico com a aluna, era quase 
impossível, não deixava que a tocasse, com o 
decorrer do atendimento fomos adquirindo à 
confiança de ambas as partes.

É importante acreditar na capacidade 
que cada indivíduo tem em realizar as tarefas 
que fazem parte do dia a dia, do trabalho, 
da escola, seja qual for o meio que estiver. 
Por mais complexa que seja sua deficiência, 
algo de bom ele é capaz de fazer, precisamos 
confiar na potencialidade dessas pessoas e 
ajudar tanto no crescimento pessoal e social 
como no profissional, foi com esse enten-
dimento que demos início ao atendimento 
pedagógico domiciliar.

No decorrer dos atendimentos a família 
começou a acreditar e confiar no trabalho 
desenvolvido. Foi Trabalhado de acordo com 
as necessidades e especificidades, se fazendo 
necessário desenvolver práticas educativas 
para uma vida independente como: ativi-
dades de higiene corporal, conhecimento 
das partes do corpo e suas funções, conhe-
cimento dos materiais de higiene corporal, 
percepção tátil-cinestésica, pentear o cabelo, 
tomar banho, escovar os dentes e maneiras 
de como se vestir fizeram parte da rotina 
realizada. Outro ponto importante foi aju-
dar na questão da orientação e mobilidade, 
para conhecer e interagir com seu meio, a 
dificuldade em caminhar era notório por 
não ter sido incentivada.   A exploração de 
todo o seu meio foi importante para iniciar 
com o trabalho de orientação e mobilidade, 
ajudaria em sua autonomia. Foram utiliza-
das atividades de estimulação, utilização de 
contos, histórias infantis e objetos concretos 
para serem explorados, ajudaram na forma-
ção de conceitos.

Siaulys (2005) ressalta a necessidade do 
brinquedo e da brincadeira como uma forma 
simples e agradável de estimular a integração 
dos sentidos remanescentes e a constituição 
de um referencial perceptivo não visual.

No primeiro ano do atendimento a 
aluna não estava matriculada na escola, foi 
realizado neste ano um trabalho de assistên-
cia com atividades que ajudaria na questão 
da autonomia e na realização de tarefas do 
dia-a-dia. Foram trabalhadas atividades fun-
cionais dentro de um contexto com o objetivo 



544

de adquirir força muscular e mobilidade ade-
quada nos movimentos das mãos, pranchas 
com zíper, botões para abotoar e desabotoar, 
fazer nós e laços, jogos de encaixe para em-
pilhar e desempilhar objetos, miniaturas de 
objetos e frutas, bonecos, alinhavos, tocar 
piano era a atividade predileta, pois, gostava 
do som que saia. Os brinquedos foram utili-
zados para facilitar a discriminação de fontes 
sonoras, texturas, tamanho, forma, volume, 
peso, temperatura e também para despertar 
a curiosidade, ajudando na independência e 
autonomia para movimentar-se e para reali-
zar atividades cotidianas.

Logo de início a aluna não respondia 
aos estímulos, mas a insistência fazia parte 
da proposta do atendimento. Era feita a 
descrição de tudo para melhor compreensão, 
os objetos concretos foram utilizados a todo 
o momento e conceitos de igual e diferente, 
pequeno e grande, diferentes texturas contri-
buíram para ter noção de tamanho e formas.

A iniciação da PEVI (práticas educa-
tivas para uma vida independente) começa 
dentro do lar, devendo ser a escola um local 
de complementação de seu ensino e prática. 
A orientação à família é importante princi-
palmente porque a maioria desconhece a 
capacidade de seus filhos. Não basta dar a 
criança a orientação verbal adequada para 
realização de determinadas tarefas, ela ne-
cessita de ajuda para execução da experiência 
em conjunto.

A orientação e mobilidade é um con-
junto de técnicas e estratégias, baseadas em 
informações psicossensoriais, que auxiliam 
a criança a se orientar e a se locomover nos 
espaços em que ela vive. É preciso ser dado o 
tempo necessário a fim de explorar, um por 
um, todo o espaço, para aos poucos construir 
na sua mente o mapa mental de cada um 
desses espaços. O trabalho de orientação 
e mobilidade foi desenvolvido no interior e 
exterior da casa da aluna, atividades como: 
passar adequadamente por portas, abrindo-
-as e fechando-as, sentar-se, subir e descer 
escadas, dentre outras.

O atendimento só é possível no verão, 
a estrada que dar acesso a residência da alu-
na não é asfaltada. A família não esta mais 
desinformada sobre como agir diante da 
deficiência, já conhece os pontos que levarão 
a conquista da autonomia. Este atendimento 
resultou positivamente, a mesma já con-
segue pentear o cabelo, escovar os dentes, 

segurar o copo para tomar água, anda em 
alguns espaços da casa. Na época do inverno 
o atendimento é impedido, a estrada fica 
intrafegável, com isso, é feito uma rotina 
pela equipe de professores para que a família 
possa dar continuidade ao trabalho no que 
diz respeito às práticas educativas para uma 
vida independente e orientação e mobili-
dade. Mesmo assim, quando as chuvas dão 
uma trégua, ou seja, no verão, as atividades 
são retomadas e é preciso começar tudo no-
vamente para então buscar novos resultados. 

A educação inclusiva se refere a capaci-
dade das escolas de atender a todos os alunos, 
independentemente das condições pessoais, 
sociais e culturais que possa apresentar, sem 
qualquer tipo de exclusão, valorizando as 
diferenças dos alunos como oportunidade de 
desenvolvimento para alunos e professores 
(MEC-SEE, 2001).

No ano de 2009 a aluna foi matriculada 
na escola comum, porém, o atendimento do-
miciliar permaneceu. Por falta de condições 
não freqüentou a escola durante o referido 
ano. O acesso a escola só se tornou possível 
em 2011, quando o núcleo da Secretaria Es-
tadual de Educação disponibilizou um carro, 
e uma vez na semana freqüentava a escola. A 
família se mostrava insegura, com isso, um 
dos familiares ficavam presente até o térmi-
no da aula.

No município de Cruzeiro do Sul a 
educação inclusiva está tendo um grande 
avanço, houve um crescimento significativo 
na quantidade de professores de atendimen-
to educacional especializado totalizando cin-
qüenta e sete e a persistência de toda equipe 
na realização de um trabalho que leva em 
consideração a qualidade do ensino. Desde o 
ano de 2011 o NAPI tem uma professora es-
pecífica para o atendimento domiciliar, isso 
pela necessidade e a quantidade de alunos 
que surgiram nas escolas estaduais do referi-
do município, temos um total de quinhentos 
e oitenta e dois alunos incluídos. Em 2011 a 
professora de atendimento domiciliar aten-
deu quatro alunos e neste ano de 2012 está 
fazendo o atendimento de oito alunos. 

Elaboramos este artigo no intuito de 
relatarmos um pouco sobre como iniciou 
o atendimento pedagógico domiciliar no 
município de Cruzeiro do Sul-Acre e as con-
quistas obtidas. Procuramos nos organizar 
para atuarmos de forma colaborativa no 
atendimento educacional especializado e 
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domiciliar dos alunos com necessidades edu-
cacionais especiais, fazendo com que seus di-
reitos possam ser cumpridos conforme está 
na lei e através disso participem ativamente 
de todas as atividades presentes no interior 
da escola.

A inclusão escolar nos dias atuais está 
tendo grande repercussão, como trabalha-
mos em virtude desse processo podemos 
dizer que ainda há muito o que ser feito. A 
equipe do NAPI está constantemente envol-
vida nessa batalha, e acredita que a educação 
inclusiva está acontecendo em nosso muni-
cípio, justamente por estarmos unidos em 
busca de soluções para os problemas que 
tentam muitas vezes nos desmotivar no que 
diz respeito à área educacional. Dedicamo-
-nos em busca de um futuro melhor para 
nossas crianças.

 A escola que é inclusiva desenvolve seus 
planejamentos de modo que todos possam 
ter o direito de participar ativamente de to-
das as atividades oferecidas, de acordo com 
suas capacidades e necessidades, nada pode 
ser motivo para diferenciá-los ou excluí-los. 

Considerações finais
A Constituição Federal aborda inú-

meras leis referentes a educação inclusiva 
garantindo a todos o direito a educação, o 
acesso e permanência na escola, cabendo 
agora se organizarem para receber da melhor 
maneira possível e com responsabilidade sua 
clientela, utilizando estratégias e recursos 
que quebrem as barreiras encontradas no 
decorrer do caminho, almejando a realização 
pessoal, social e profissional de todos impos-
sibilitando qualquer forma de discriminação.

Os trabalhos realizados com a aluna e 
sua família possibilitaram um desenvolvi-
mento maior de sua autonomia, proporcio-
nando condições de ensino e de aprendiza-
gem que beneficiasse e respeitasse seu ritmo 
e limitação, utilizando práticas adaptativas 
permitindo que tivesse acesso a uma apren-
dizagem significativa através da valorização 
do que é capaz de produzir segundo suas 
necessidades.

A partir do exposto, é possível concluir 
que muito já avançamos, sendo que a educa-
ção inclusiva é um processo que precisa cons-
tantemente ser revisto, visando à ampliação 
da capacidade de cada um. As mudanças, 
posturas e atitudes devem ser repensadas 

pelos docentes visando o progresso global do 
aluno. 
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Introdução
Na tentativa de estruturar um debate 

sobre a relação entre a educação e cultura, 
vem a tona algumas questões fundamentais, 
como por exemplo: o que é cultura? Qual o 
papel da cultura? Que relação há entre escola 
e cultura? Algumas delas bem atuais, outras 
vem se repetindo ao longo dos tempos no 
campo da educação e na sociedade como um 
todo. Contudo, tais questões, ao incorporar 
características do atual contexto globalizado 
e neoliberal passam a representar novos de-
safios que já não podem mais ser pensados a 
partir dos modelos utilizados até então.

As tradições, os costumes, os valores, 
as crenças, a educação, enfim, tudo o que é 
criado pelo homem é cultura. Na perspec-
tiva filosófica, a cultura é adquirida pela 
aprendizagem e não herdada pelos instintos 
transmitidos de geração a geração através 
da linguagem, é criação exclusiva dos 
seres humanos sendo, portanto, um traço 
distintivo da humanidade. Por sua vez, na 
perspectiva antropológica, a cultura de cada 
sociedade consiste numa realidade objetiva, 
de natureza coletiva e escapa ao controle dos 
indivíduos.

Todos nós atribuímos significado ao 
mundo e às nossas ações, todos nós vivemos 
em sociedades e estabelecemos maneiras de 
relacionamento entre as pessoas, todos nós 
elaboramos formas de contar o tempo e de 
explicar o devir histórico no devido contexto 
social, isto é o que nos distingue dos outros 
animais.

Concepção de cultura nas perspec-
tivas: cognitivista, antropológica e 
sociológica

Antes de estudar a sobre os processos 
cognitivos humanos pensávamos que a cul-
tura não tinha nada a ver com o desenvolvi-
mento cognitivo humano, mas ao pesquisar 
as obras de Gardner, Maturana, Morin, bem 
com, outros autores, começamos a entender 

que a cultura e os processos cognitivos estão 
intrincados, numa relação inseparável, 
pois somos seres humanos com intelecto 
e vivendo em um determinado contexto 
sociocultural, onde as relações culturais são 
formadas muitas das vezes através da sub-
jetividade humana. Somos seres humanos 
que podemos transformar uma sociedade 
através do conhecimento que possuímos, ou 
sermos moldados pela cultura. Portanto a 
cultura forma o indivíduo, proporcionando, 
assim, uma relação contínua entre intelecto 
humano, a cultura e a educação produzida no 
transcorrer da vida.

Nas perspectivas filosófica, antropoló-
gica e cognitivista a cultura é adquirida pela 
aprendizagem através da sociabilidade exis-
tente entre os pares (seres humanos) e não 
apenas herdada, simplesmente pelos instin-
tos, sendo antes, transmitida de geração a 
geração através da linguagem, pois “não há 
descontinuidade entre o social, o humano 
e suas raízes biológicas” (MATURANA, 
2010, p. 33). A cultura, neste caso, é criação 
exclusiva dos seres humanos, portanto, um 
traço distintivo da humanidade.

A cultura, nesse caso, possui uma me-
mória, construída ao longo dos milhares de 
anos, pois “[...] somos o que somos por obra 
daquilo que aprendemos e de que lembramos 
[...]” (KANDEL, 2009, p. 24) e isto se dá a 
partir da memória cultural de um povo. Ou 
seja, o ser humano é um ser cultural, vivendo 
em um determinado contexto cultural. Ele 
precisa resgatar a cultura de seus ancestrais 
para saber quem é, e, saber para onde vai. A 
educação entra aí, para consolidar o conhe-
cimento de sua história, para isto ocorrer 
o intelecto necessitará evidentemente do 
estímulo do ambiente externo para trabalhar 
e desenvolver-se (MORIN, 2008).

Para Gardner (1994) o ser humano pos-
sui algumas inteligências que são autônomas, 
e que podem ser moldadas por indivíduos e 
culturas. É a cultura que define o desenvolvi-
mento do indivíduo, através de etapas, pois 
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grande parte das informações está inserida 
na cultura mais do que no próprio indivíduo. 
Dependendo da moldagem ou exploração da 
cultura de um local, os padrões cognitivos 
serão diferentes, tendo em vista que nem 
toda cultura é igual, pois depende do local e 
dos indivíduos inseridos nela.

Ainda de acordo com Gardner (1994) 
o ser humano sem cultura seria uma mons-
truosidade com alguns instintos relevantes, 
mas nenhuma inteligência. Nesta perspecti-
va, torna-se evidente que os modos nos quais 
a cultura interage com o cérebro não pode 
ser ignorada, pois de acordo com a nova e 
expandida concepção “a mente existe igual-
mente no crânio, nos objetos disseminados 
na cultura e nos comportamentos de outros 
indivíduos com quem alguém interage e de 
quem aprende” (GARDNER, 1994, p. 39), 
sendo nós criaturas de nossa cultura, tanto 
quanto somos de nosso cérebro.

Porém, Gardner (2001) nos fala que 
nossas habilidades cognitivas podem ser 
reveladoramente encerrada em culturas que 
exibem papéis e sistemas de valores muito 
diferentes, por exemplo: a capacidade musi-
cal poderia ser encerrada em um indivíduo 
que viva em uma sociedade que enfatize 
majoritariamente as habilidades linguística 
e matemática, pois embora todos possuímos 
vários processos cognitivos como parte de 
nosso direito inato, a cultura de um povo é 
que molda o sujeito.

Assim, os indivíduos conhecem, pen-
sam e agem segundo paradigmas inscritos 
culturalmente neles. As sociedades domesti-
cam os indivíduos por meio de mitos e ideias, 
que, por sua vez, domesticam as sociedades e 
os indivíduos, mas os indivíduos poderiam, 
reciprocamente, domesticar as ideias, ao 
mesmo tempo poderiam controlar a socieda-
de que os controla (MORIN, 2005, p. 29).

Já numa perspectiva antropológica 
e ao mesmo tempo sociológico da cultura 
Tassinari (1995) entende cultura como um 
conjunto simbólico compartilhado pelos in-
tegrantes de determinado grupo social e que 
lhes permite atribuir sentido ao mundo em 
que vivem e as suas ações. Sobre esta capa-
cidade, Tassinari citando K. Marx descreve: 
“uma aranha desempenha operações que se 
parecem com as de um tecelão, e a abelha 
envergonha muito arquiteto na construção 
de seu cortiço. Mas o que distingue o pior 
arquiteto da melhor das abelhas é que o ar-

quiteto figura na mente sua construção antes 
de transformá-la em realidade” (MARX apud 
TASSINARI, 1995, p. 448). A cultura, por 
tanto, diz respeito a essa capacidade humana 
de “figurar na mente”, que é a base de nosso 
pensamento.

Para enfatizar esta perspectiva Tassina-
ri vai mais além ao definir três pontos impor-
tantes sobre a cultura: Em primeiro lugar, o 
código simbólico que chamamos de ‘cultura’ 
permeia todos os momentos da vida social 
não podendo nunca ser entendida isolada-
mente, mas somente em relação à totalidade 
cultural da qual faz parte. Em segundo lugar, 
a cultura diz respeito a uma capacidade 
comum a toda a comunidade. Por fim, cada 
cultura é compartilhada, formulada, e trans-
formada por um determinado grupo social 
(TASSINARI, 1995, p. 448-449). Ou seja, 
todo ser humano vive e age a partir de um 
determinado código simbólico, e o fato de 
ser diferente do nosso não significa que não 
exista.

Identidade cultural
Compreendendo o que é cultura parti-

mos para o reconhecimento da identidade 
cultura, que para alguns grupos, surge a 
partir de sua própria historia de seu próprio 
no sistema de símbolos, na possibilidade de 
estar entre seus iguais, sejam estes de mes-
ma cor, os que utilizam a mesma língua, os 
que tenham as mesmas crenças, os mesmos 
gêneros e etc. Diferenciar não equivale a 
discriminar e nem diversidade equivale à 
desigualdade. Um grande desafio lançado 
à sociedade atualmente é o de articular, 
da melhor maneira possível, os valores da 
autonomia, liberdade, direito à diferença e 
os valores da solidariedade e da igualdade 
(CANDAU, 2002).

Neste processo de construção da identi-
dade de um povo podemos entender a iden-
tidade cultural como o conjunto de crenças, 
valores e modos de agir e pensar de um grupo 
social ou sociedade, pois todas as sociedades, 
por mais simples que seja sua organização, 
possui uma cultura. Quando uma criança 
nasce, ela já é automaticamente inserida em 
algum contexto sociocultural, assim, quando 
crescer ela assumirá a identidade cultural do 
ambiente em que vive.

A cultura de um povo tem sido um dos 
principais pilares de construção e afirmação 
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de sua identidade. Tendo em vista que a 
identidade cultural estaria constituída por 
aqueles aspectos de nossas identidades que 
surgem das culturas étnicas, raciais e linguís-
ticas, permitindo ao individuo ou grupo este 
se localize e seja localizado em um sistema 
social.

A identidade cultural caracteriza as pes-
soas pelo modo de agir, de falar, é como se as 
“rotulasse” a partir dos modos específicos de 
sua cultura, movendo os sentimentos, os va-
lores, o folclore e uma infinidade de itens im-
pregnados nas mais variadas sociedades do 
mundo, e apresenta o reflexo da convivência 
humana. Esta identidade é vista como uma 
forma de identidade coletiva característica 
de um grupo social que partilha as mesmas 
atitudes e, está apoiada num passado com 
um ideal coletivo projetado. Ela se fixa como 
uma construção social estabelecida e faz 
os indivíduos se sentirem mais próximos e 
semelhantes.

Em alguns casos, a aproximação de 
culturas pode proporcionar um processo 
de transculturação – hibridização cultural 
mundial – que significa um intercâmbio de 
valores culturais que não é necessariamente 
negativo ou nefasto, mas complexo e delica-
do, implicando em processos socioculturais 
nos quais estruturas ou práticas culturais, 
que existem de forma separada, ajustam-se 
para gerar novas estruturas, objetos e práti-
cas.

Cidadania e pluralidade cultural
A busca da cidadania nos países de 

terceiro mundo esbarra na falta de cumpri-
mento de direitos universais básicos, embora 
muitas vezes suas populações tenham esses 
direitos consagrados em lei. A cidadania, 
definida pelos princípios da democracia, 
constitui-se na criação de espaços sociais de 
luta, expressão política, significando cidada-
nia passiva, outorgada pelo Estado, que por 
sua vez, se diferencia da cidadania ativa, na 
qual o cidadão, portador de direitos e deve-
res, é essencialmente criador de direitos para 
abrir novos espaços de participação política 
(CANDAU, 2002).

A política econômica adotada na grande 
maioria dos países, tendo por base a cartilha 
neoliberal, provoca a elitização de vários 
aspectos de nossa vida cotidiana, inclusive à 
educação. Tais fatos, assim, como a extensão 

da escola homogeneizadora, faz parte da lógi-
ca que quer formar uma elite “consumidora” 
e “empreendedora” afinados com o mercado, 
querendo evitar a formação de cidadãos crí-
ticos, fundamentais para qualquer sociedade 
verdadeiramente democrática. 

Se, por um lado, há um processo de 
homogeneização, amalgamando culturas 
nacionais, consumos, desejos, de outro, 
ocorre um reforço das diferenças e das 
identidades culturais especificas. Como 
consequência desse processo, visibiliza-se 
ainda mais a pluralidade cultural, o que 
traz a necessidade de conviver com o outro, 
exigindo uma relação democrática entre 
os grupos existentes. O que exige construir 
uma democracia que permita não só a 
manifestação das expressões plurais, mas 
que possibilite e garanta os meios para o seu 
desenvolvimento (CANDAU, 2002)

Pois pluralidade cultural é a existência 
de várias culturas. É a pluralidade cultural 
que faz do mundo um lugar rico. Um mundo 
rico em cultura. A pluralidade cultural indica, 
antes de tudo, um acúmulo de experiências 
humanas que é patrimônio de todos nós, pois 
pode enriquecer nossa vida ao nos ensinar 
diferentes maneiras de existir socialmente 
e de criar o futuro. Assim, a pluralidade 
cultural é também um foco constante de 
conflitos, pois traz consigo concepções que 
questionam profundamente nossas crenças e 
valores, sendo muito presente em nosso dia-
-a-dia. É a pluralidade que torna cada povo 
único e diferente.

Cultura e desenvolvimento no con-
texto da globalização

Através de eventos de grande alcance 
somados à participação e à pressão popular 
dos diferentes atores envolvidos, nos demos 
conta da importância essencial do fator 
humano e de sua atuação para um autêntico 
desenvolvimento (CANDAU, 2002).

A consciência dessa realidade coloca a 
necessidade da busca de concepções mais 
abrangentes de desenvolvimento, que rejei-
tem abordagens meramente economicistas 
do mesmo, onde o desenvolvimento encerra 
em quatro aspectos elementares e inter-rela-
cionados: o biólogo, o econômico, o político 
e o cultural, pois não faz sentido falar em 
desenvolvimento apenas a nível econômico, 
político, ou social, como se sua natureza e 
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existência fossem parceladas e setorizadas.
É clara a necessidade de repensar o de-

senvolvimento a partir de uma conceituação 
mais humana e mais dinâmica do mesmo, 
onde a dimensão sociocultural seja valoriza-
da como uma prioridade e não apenas com 
mais um fator a ser considerado (CANDAU, 
2002). Decorrendo daí a impossibilidade de 
se transferir planos e estratégias, ou mesmo 
de se copiar modelos de desenvolvimento de 
um país para o outro, como se fosse apenas 
uma simples questão de mimetismo, sem 
analisar, além da historia econômica, sua 
riqueza cultural, sua situação política e a 
própria história social que deu origem à 
situação econômica em que se encontram.

Do mesmo modo, a implementação de 
modelos ou programa de desenvolvimento 
promove impactos socioculturais em nossa 
maneira de agir e atuar no mundo em função 
de um conjunto de metas a serem alcançadas. 
O fator-chave para o sucesso das políticas/
programas de desenvolvimento é o diálogo, 
respeitando, reconhecendo a valorização dos 
diferentes grupos socioculturais presentes 
em um determinado contexto.

O atual modelo de desenvolvimento, 
ou melhor, de um “mal-desenvolvimento”, 
objetiva apenas o crescimento econômico 
a qualquer preço, independentemente do 
lugar onde se efetiva. Em tempos onde “pen-
sar globalmente e agir localmente” parece 
ser mais uma imposição da globalização do 
que um convite, torna-se difícil articular as 
especificidades culturais locais e simultanea-
mente valorizar dinâmicas globalizastes. 

O desafio implícito nessa aproximação e 
a concepção de modelos de desenvolvimen-
tos mais amplos, que levam em consideração 
não apenas os processos relativos à sustenta-
bilidade econômica de uma localidade, mas 
também os processos de sustentabilidade 
sociocultural tais como: o estilo de vida, dife-
rença de gênero, de visão de trabalho, hierar-
quias sociais, sistemas de valores, mecanismo 
de participação política e possibilidade real 
de decisão em projetos de desenvolvimento 
em termos de conscientização e participação 
local são fundamentais para um verdadeiro 
desenvolvimento (CANDAU, 2002). 

Esse desenvolvimento na Amazônia não 
deve ocorrer como no passado onde os povos 
indígenas foram os grandes injustiçados e 
vítimas dessa Amazônia construída pelo ca-
pital (HÉBETTE, 2000). E, ainda no tempo 

da borracha aonde as informações entre a 
Amazônia e a Europa iam e viam, mas que 
hoje em dia, com os satélites, as informações 
saem mais daqui para lá do que devolvem 
para cá. Esta concepção de globalização 
capitalista deve mudar, para que haja uma 
reciprocidade de informação entre o mundo 
industrializado e a Amazônia tradicional.

A pluralidade cultural Amazônica
Uma sociedade dividida em classes 

apresenta diferentes interesses ligados a 
cada classe. Tratando-se das sociedades 
complexas em que vivemos, multiplicam-se 
os grupos dentro da sociedade, cada um de-
les com seus interesses e universos culturais 
distintos. Quanto mais diversificada for a 
sociedade, maior a pluralidade cultural.

A Amazônia é composta por uma vasta 
pluralidade cultural, pois existem várias cul-
turas em uma mesma região, numa área tão 
imensa a ponto de cada povo se distinguir 
através da sua diversidade “a Amazônia é 
feita de diversas sociedades, muito diferen-
tes: as sociedades indígenas (são muitas), 
as sociedades ribeirinhas (‘caboclas’), as 
sociedades em formação nas áreas de colo-
nização, para citar apenas alguns grandes 
agrupamentos” (HÉBETTE, 2000, p. 04), a 
ponto de cada povo se distinguir através da 
sua diversidade.

Quando a pluralidade cultural é abor-
dada em debates educacionais, questões 
são apresentadas sobre como trabalhar esse 
tema em uma sociedade que não valoriza a 
cultura do outro. Nossa sociedade possui 
traços marcantes das diversas culturas indí-
genas, ribeirinhas caboclas que ao invés de 
serem valorizadas são discriminadas como 
culturas inferiores. No olhar etnocêntrico 
do branco, o nativo ainda está em vias de 
aperfeiçoamento e evolução, só pelo fato do 
mesmo ser estigmatizado embora viva em 
uma sociedade complexa e industrializada 
que a do branco.

Esta visão precisa ser mudada, de 
modo que este pensamento de ser superior 
desenraize, pois não há superioridade ou 
inferioridade cultural, o que há, são, as 
diferentes culturas que correspondem aos 
interesses particulares próprios de cada 
sociedade. Essa diferença é definida como 
identidade cultural, ou seja, as particulari-
dades que cada sociedade possui em relação 
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à outra cultura. Mas, como as sociedades 
amazônidas são conhecidas?

Os povos amazônidas possuem sua 
própria maneira de representar o mundo 
sobrenatural, ou seja, aquilo que não pode 
ser explicado de forma racional e lógica, uma 
delas é através das narrativas de conteúdo 
altamente simbólico que tratam das origens 
do mundo, de tempos ancestrais diferentes 
do nosso, dos seres que nele habitavam e que 
foram responsáveis pela criação da atual hu-
manidade, pelas demais espécies e por suas 
capacidades.

As várias esferas da vida social encon-
tram-se imbricadas de tal forma que nunca 
podemos analisá-las isoladamente. Não 
podemos atingir a dimensão de totalidade 
que caracteriza a vida social dos povos da 
Amazônia a partir da nossa forma linear de 
escrita que divide os fenômenos em suas vá-
rias partes para descrevê-lo, tendo em vista 
que, a sociedade é dinâmica e se autoconstrói 
no seu processo socioeconômico, político e 
cultural. 

A escola reprodutora ou libertado-
ra

A escola ainda tem o pensamento elitista 
reprodutora impondo os valores e os concei-
tos da classe dominante à camada popular. 
Não se conseguiu unir a “cultura elaborada” 
com a “cultura popular”, e por isso a questão 
de uma educação de qualidade e igualitária 
para todos é um problema a se resolver, pois 
segundo Gadotti (1992, p. 20),

Apesar de muitas pesquisas e estu-
dos, os nossos currículos não con-
seguiram equacionar adequada-
mente a relação entre a identidade 
cultural e o itinerário educativo 
dos alunos provenientes das cama-
das populares. Os nossos currícu-
los ainda apresentam aos alunos 
um pacote de conhecimentos que 
eles devem aprender, tenham ou 
não significados para eles. Eles são 
avaliados – aprovados ou repro-
vados – em função da assimilação 
ou não desse pacote de conheci-
mentos.

Todo o tipo de desigualdade é maléfico 
no que concerne ao convívio entre os seres 
humanos, pois analisando a situação das 
desigualdades: social, cultural e econômica 
observa-se que há um enorme preconceito 

com pessoas que não pertencem ao mesmo 
ciclo de convivência de um determinado 
grupo, e é a partir daí que surgiu o termo 
“preconceito etnocêntrico”, ou seja, olhar a 
cultura do outro com base em nossa própria 
cultura desmerecendo a do outro, sendo esta 
ação corrente nas próprias escolas, lugar que 
deveria não existir.

Consideramos que todos devem ter o 
direito à oportunidade a educação de qua-
lidade, independente de qual classe social 
pertença, para que o estudante possa ter a 
oportunidade de ser competitivo no mundo 
globalizado como o nosso, mas infelizmente 
observa-se que esta “escola justa” que so-
nhamos real, não é o que vemos, sendo que 
as escolas na sua maioria são reprodutoras 
dos pensamentos elitistas oprimindo o estu-
dante através de uma legitimada “violência 
simbólica”, proporcionando, desta feita, uma 
desigualdade e segregação racial na própria 
escola, devido à realidade sócio-econômica 
presente de muitos estudantes.

O IBGE em sua última pesquisa sobre 
a educação relata que 15% dos adolescentes 
do Estado do Amazonas estão fora da sala de 
aula. A isto surge uma pergunta, porque eles 
estão fora da escola? (MAGNENTI, 2009).

Muitas das vezes os estudantes não 
sentem prazer em estar na sala de aula, pelo 
motivo de a escola não lhes proporcionar 
uma educação justa para todos, mas sim, 
uma educação diferenciada, em que aos es-
tudantes da elite, lhes é proporcionado todo 
o aparato educacional para o seu desenvol-
vimento cognitivo, enquanto que aos demais 
lhes é cedido uma educação fragmentada, 
as escolas publicas onde estudam não lhes 
estimulam a continuarem os seus estudos, e 
assim vencerem nesta sociedade desumana, 
mas sim, reproduz o pensamento tradicional 
elitista, em que, a classe operária não deve 
ascender socialmente, e que a causa do 
fracasso deles, são eles mesmos, pois não 
estudam o suficiente, mas como estudarão 
se a escola não lhes proporciona o espaço 
adequado e os instrumentos para uma boa 
educação?

A escola parece não estar cumprindo 
com o seu papel a que fora criada, no qual 
trazia “[...] promessas de justiça a um mundo 
social fundamentalmente desigual” (DUBET, 
2008, p. 23). A escola para resolver os pro-
blemas educacionais precisa atuar de modo 
que transforme a mente dos alunos, sabendo 
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que vivem, em um mundo desigual e muitas 
vezes de risco, esta escola deve motivar os 
estudantes, de modo que possam ser atores 
da melhoria de suas vidas através de uma es-
cola justa e igualitária, motivando aos alunos 
e fazendo com que os mesmos sintam prazer 
em estar em sala de aula.

Não cumprindo com o seu papel, a esco-
la prejudica o aluno que, desta feita, se sente 
desestimulado, não querendo mais estudar, 
e consequentemente abandonando o estudo, 
tudo isto por causa das desigualdades que 
existem na escola e ainda mais, quando a es-
cola prega uma educação meritocrática, onde 
os alunos que tenham mérito é que serão 
bem sucedidos, pondo a culpa sobre o estu-
dante e tirando a responsabilidade da escola, 
pois para elas as desigualdades procedem 
unicamente do mérito e das performances 
pessoais.

Analisando as verdadeiras causas das 
desigualdades, observamos que é por causa 
de que eles abandonam a escola, é pelo fato 
de muitos deles precisarem trabalhar para 
manter-se e ainda ajudar a família, e ainda 
têm outros que por não trabalharem não 
tem condições de chegar à escola, sendo esta 
uma realidade de uma grande parte dos es-
tudantes do Estado do Amazonas, causando 
uma grande desigualdade social, que “[...] se 
manifestam desde o início da escolaridade” 
(DUBET, 2008, p. 25). Pois, vemos uma 
brutal diferença educacional entre o estu-
dante da classe alta e o da classe baixa, onde 
um tem tudo e o outro não tem quase nada, 
precisando trabalhar para se manter e ainda 
arranjar tempo para estudar, uma violência 
que não se percebe, mas que proporciona 
esta desigualdade existente hoje.

A escola configura-se como o principal 
agente educacional da sociedade pós-mo-
derna. E lamentavelmente, ao invés do que 
se espera, a escola não vem educando para 
formar cidadãos e sim para legitimar o poder 
simbólico da classe dominante. A autoridade 
pedagógica que visasse destruir a violência 
simbólica destruiria a si própria, pois se trata 
do poder que legitima a violência simbólica.

Quanto maior a proximidade entre o 
discurso simbólico do ambiente familiar com 
o ambiente escolar, o sucesso e a inserção 
escolar estarão mais garantidos. A educação 
escolar, assim, além de reproduzir a cultura 
dominante, contribui para a perpetuação da 
desigualdade social, funcionando como um 

selecionador dos alunos adaptados a esta 
cultura.

Somente quando o estudante deixar 
de ser um emissor passivo, tornando-se um 
agente crítico frente às informações bombar-
deadas incessantemente pela mídia, a escola 
poderá finalmente cumprir sua função de for-
mar cidadãos preparados para transcender o 
determinismo social e cultural do processo 
de violência simbólica, construindo uma so-
ciedade cada vez mais livre e igualitária. No 
entanto, Bordieu vem colocar por terra essa 
ideia, pois ele observa que a educação não 
é para todos, a educação é privilegiada, por 
que enquanto a classe dominante investe no 
preparo de seus filhos na escolarização em 
escolas particulares a popular se conforma 
com as públicas por falta de recurso.

A educação multicultural Amazôni-
ca

A teoria de uma educação multicultural 
vem de contraponto ao nosso currículo atual 
valorizando a capacidade de pensar com 
autonomia do estudante, essa teoria prega o 
pluralismo e o respeito à cultura do estudan-
te, propondo-se instaurar a equidade e o res-
peito mútuo superando preconceitos. Nesse 
sentido, “A educação multicultural pretende 
enfrentar o desafio de manter o equilíbrio en-
tre a cultura local, regional, própria de cada 
grupo social ou minoria étnica, e uma cultura 
universal, patrimônio hoje da humanidade” 
(GADOTTI, 1992, p. 21), porém, o acesso à 
educação ainda é de difícil a alguns grupos, 
por várias razões questionáveis, como por 
exemplo, os grupos indígenas que vivem nas 
cidades, que por terem uma cultura diferente 
do branco são discriminados por professores 
mal qualificados, sendo excluídos mesmo 
estando em sala de aula.

A educação multicultural pretende ana-
lisar os currículos atuais procurando formar 
professores críticos, para que estes possam 
se despojar dos seus preconceitos culturais 
e elaborarem novas metodologias para os 
estudantes das camadas populares, com-
preendendo-as na totalidade da sua cultura 
e visão de mundo. 

A educação multicultural procura re-
solver os problemas criados pelas diversas 
culturas em sala de aula e ao mesmo tempo 
procura apontar estratégias para superação 
desses problemas. Por isso a escola tem que 
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ser local no seu ponto de partida e sendo 
internacional e intercultural como ponto de 
chegada.

A autonomia de uma escola não signi-
fica que esteja isolada, fechada para outras 
culturas. Escola autônoma significa escola 
ousada, curiosa, procurando dialogar com 
outras culturas e concepções de mundo. 

O pluralismo significa o diálogo com as 
outras culturas a partir de uma cultura que se 
abre às demais como afirma Moacir Gadotti,

Mas a escola sozinha não pode dar 
conta dessa tarefa. Por isso, ela, 
numa perspectiva intercultural da 
educação, alia-se a outras institui-
ções culturais. Daí a necessidade 
de ser autônoma sem autonomia 
não poderá ser multicultural. Ela 
deve possibilitar a seus alunos o 
contato com alunos de outras esco-
las, possibilitar viagens, encontro 
de toda sorte de projetos, próprios 
de cada escola, que a constituam 
num organismo vivo e atuante no 
seio da própria sociedade (GA-
DOTTI, 1992, p. 23/24).

A escola isolada não pode participar do 
diálogo com as outras por se manter fechada. 
Daí a necessidade da interculturalidade com 
as outras instituições e por isto a escola deve 
ser autônoma possibilitando aos alunos o 
conhecimento das outras culturas.

Considerações finais
Somos o encontro de três raças que 

marcaram a historiografia brasileira e dessa 
mistura étnica entre brancos, negros e “ín-
dios” surge o ser brasileiro. Vale ressaltar 
que no surgimento do povo amazônida, esta 
miscigenação se deu mais fortemente através 
dos índios e dos nordestinos do que dos ne-
gros, já que pelas obras lidas, até então, fica 
evidente a pouca participação do negro nesta 
miscigenação, mas não deixa de ser relevante 
em nossa formação cultural.

Por tudo isso é que somos um povo 
mestiço, com traços múltiplos formado por 
inúmeras etnias que com o convívio durante 
três séculos destas três etnias permitiu que 
tivéssemos além dessa formação impar, uma 
diversidade cultural invejável. O misticismo, 
a lenda, o folclore, do imaginário surgem 
dessa mistura.

A Amazônia possui populações indíge-
nas e ribeirinhas e urbanas que vivem em 

seus contextos de forma contrastantes, da 
vida artesanal e lúdicas no seu interior à 
complexidade da vida urbana.

É importante frisar que há comuni-
dades caboclas ribeirinhas que estão na 
intermediação entre os povos indígenas e a 
busca de uma identidade cultural que afirme 
a sua auto-imagem frente à cultura hegemô-
nica sem desarraigar de sua vida tradicional. 
Também é necessário conhecer que nos 
meios culturais e educativos as comunidades 
amazônidas preservaram a continuidade de 
suas diferenças; bem como elas exercem a 
compreensão das relações entre educação, 
comunidade e cultura.

Ao conhecer essas relações culturais 
e educativas, entende-se que todo ser hu-
mano tem potencialidade para aprender 
alguma coisa, pois todos nós estamos aptos 
a conhecer o mundo através das múltiplas 
habilidades que possuímos, para resolver 
problemas, para criar coisas, bem como, 
de uma compreensão de nós mesmos. Com 
esse pressuposto é indispensável uma boa 
a formação dos professores, pois cada ano 
surgem novas ideias e técnicas para que estes 
possam fazer da sua prática educativa um 
prazer, sendo criativo e envolvente, fazendo 
de sua aula algo interessante e prazerosa 
para quem ensina e aprende.

A diversidade cultural amazônica torna-
-se evidente devido o fato da multiplicidade 
de povos indígenas que interagem com co-
munidades ribeirinhas que se formaram no 
decorrer da história da Amazônia e seu fluxo 
constante, de um ir e vir, entre capital e inte-
rior do estado do Amazonas.

O elemento fundamental para o co-
nhecimento e a interação das crianças e sua 
relação com a natureza é de fundamental 
importância. Desta maneira, no processo 
de ensino-aprendizagem, rompendo com o 
modelo de uma escola centrada unicamente 
numa educação homogeneizante.
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Uma observação das práticas pedagógicas em sala de aula com 
o laptop educacional – UCA no que tange à língua inglesa 

Helio Melo da Silva Junior
Marileize França Mattar
Universidade Federal do Acre

Introdução
Nesse artigo, temos como objetivo 

apresentar parte de um estudo referente 
às práticas pedagógicas dos professores 
de língua inglesa com utilização do laptop 
educacional UCA (Um computador por Alu-
no) no ambiente escolar no ano 2011-2012. 
No início, nossa atenção se voltou para as 
estratégias pedagógicas com utilização do 
laptop em sala de aula no Colégio de Aplica-
ção da Universidade Federal do Acre – CAp/
UFAC. No entanto, com base no documento 
intitulado Projeto de Gestão Integrada de 
Tecnologias – PROGITEC da referida escola, 
constatamos que o professor de inglês não 
utilizava o laptop educacional em suas aulas 
e não participava dos cursos de formação 
oferecidos na escola pela equipe que coorde-
na o UCA no Acre. 

Essa constatação que, por um lado, in-
viabilizou um dos objetivos iniciais de nosso 
projeto, que seria examinar as estratégias 
pedagógicas do(s) professor (es) do 6º ano 
do ensino fundamental do CAp no que se 
refere ao emprego do mencionado laptop, 
por outro lado revelou-se instigante no sen-
tido de identificar as causas da resistência do 
(s) professor (es) às novas tecnologias como 
instrumento metodológico e suscitar um 
debate sobre a não utilização desse recurso 
por parte de alguns professores.  

Dessa forma, a não utilização do UCA 
nesse contexto escolar determinado, levou-
nos a refletir sobre a sua utilização nas outras 
escolas integrantes do Projeto Piloto no Acre 
. Assim, nosso estudo se deslocou do CAp, 
como planejado, para o ambiente virtual do 
Programa Nacional de Tecnologia Educacio-
nal (Proinfo) do Ministério da Educação com 
o intuito de verificar como as outras institui-
ções integrantes do UCA participavam e tro-
cavam informações, experiências, etc. no que 
concerne à disciplina língua inglesa; e para a 
escola estadual Marcilio Pontes, oriunda do 
município de Acrelândia, em busca de verifi-
car como o professor de inglês, ainda que não 
seja do 6º ano do nível fundamental, estava 

aderindo ao uso do laptop. 
Posto que o estudo versa sobre o Pro-

jeto UCA, consideramos pertinente fornecer 
algumas informações a seu respeito. Este 
projeto está sendo desenvolvido em gestão 
compartilhada pela Universidade Federal 
do Acre e pela Secretaria de Educação deste 
Estado e constitui-se em uma das ações polí-
tico-pedagógicas do Proinfo. O projeto visa à 
inserção de tecnologias nas escolas públicas, 
principalmente por meio do uso do laptop 
educacional e tem como objetivos específicos, 
dentre outros, utilizar o laptop nas escolas 
como instrumento de inovação, contribuin-
do para a melhoria da qualidade do ensino 
no estado, e ampliar o processo de inclusão 
digital nas comunidades escolares. No plano 
de ação, elaborado pela equipe que coordena 
o UCA no Acre, constam os seguintes passos, 
alguns dos quais já foram realizados: diag-
nóstico da infraestrutura de cada escola no 
tocante ao uso dos laptops; treinamento da 
equipe para uso desse instrumento; formação 
dos professores das escolas para que, por sua 
vez, se tornem aptos para o uso da tecnologia 
digital; formação pedagógica para o uso da 
nova metodologia; avaliação dos resultados 
em sala de aula; implementação de pesquisa. 

O projeto UCA se caracteriza essencial-
mente pelo uso de laptops no processo de 
ensino/aprendizagem. Seus grandes pilares 
de sustentação estão agrupados em quatro 
eixos: a) infraestrutura, suporte técnico e 
acompanhamento; b) formação; c) avalia-
ção; d) pesquisa. Assim, esse projeto nos 
instigou a pesquisar como os professores 
das escolas beneficiadas, estão modificando 
suas estratégias pedagógicas para a adição 
desses laptops em suas aulas, identificando 
possíveis barreiras a serem encontradas no 
desenvolver desta iniciativa de inserção das 
tecnologias em sala de aula, onde uma delas 
é a resistência, tópico a ser tratado neste 
estudo.

Metodologia
Esse estudo teve como proposta ini-
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cial analisar as práticas pedagógicas dos 
professores de língua inglesa do 6º ano, 
no Colégio de Aplicação (CAp), umas das 
escolas envolvidas no Piloto do Programa 
UCA - AC, proposta esta, inviabilizada pela 
não participação do professor no programa, 
o que nos levou a abrir o campo de pesquisa 
para a área virtual. Utilizando-se do e-Proin-
fo e buscando informações com professores, 
procuramos dados sobre as estratégias 
pedagógicas de outras instituições de ensino 
participantes do programa no Estado e que 
possuem a disciplina de inglês em sua grade 
curricular, para assim realizar uma análise 
comparativa entre elas e descobrir se havia 
também uma resistência, como constatado 
no CAp, e o porquê da mesma. 

Com base no documento intitulado 
Projeto de Gestão Integrada de Tecnologias 
– PROGITEC do Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal do Acre, verificamos 
que o professor de Língua Inglesa das turmas 
do 6º ano (61 e 62) do Ensino Fundamental 
não utilizava o laptop em sua prática peda-
gógica.

Devido a inviabilização da proposta 
inicial, pela não participação do professor no 
projeto UCA, partimos para a observação, no 
ambiente virtual e-Proinfo (http://eproinfo.
mec.gov.br/), das atividades realizadas 
pelas outras escolas participantes do projeto 
no estado do Acre e que possuem a Língua 
Inglesa em suas grades curriculares, que são 
as Escolas Estaduais Santo Izidoro, Marcilio 
Pontes, Santiago Dantas e Barão do Rio 
Branco. Realizamos, também, contato com o 
professor de Inglês da escola Marcilio Pontes 
para saber quais são suas estratégias pedagó-
gicas com o laptop educacional. Em relação 
à observação e análise das práticas pedagó-
gicas, adotamos a perspectiva da abordagem 
qualitativa (RICHARDSON, 1989), utilizada 
para explorar o comportamento, as perspec-
tivas e as experiências das pessoas.

Resultados e discussão 
Práticas pedagógicas em língua in-
glesa com a utilização do laptop 
educacional UCA no Colégio de 
Aplicação e resistência do profes-
sor 

A análise dos dados obtidos no Colégio 
de Aplicação da Universidade Federal do 
Acre, primeiro ambiente de pesquisa, nos 

mostrou que a articulação pedagógica com 
o uso do laptop na disciplina de inglês em 
sala de aula é nula, ou seja, o professor do 6º 
ano do Ensino Fundamental da instituição 
não fez uso da ferramenta. Além disso, cons-
tatamos que o professor não frequentou os 
módulos de formação oferecidos pela equipe 
que coordena o UCA no Acre, conforme 
verificado no Projeto de Gestão Integrada de 
Tecnologias – PROGITEC da escola. 

A partir desta descoberta passamos a 
nos questionar quais seriam os motivos dessa 
resistência, os problemas encontrados pelo 
professor de inglês da referida escola para o 
não uso desta tecnologia no âmbito escolar. 

A não participação por parte do docente 
no programa UCA pode estar relacionada 
a um grande problema, a questão que em 
pleno século XXI ainda temos professores 
que não possuem conhecimentos necessários 
para a utilização da tecnologia na sala de 
aula. Esta dificuldade pode estar relacionada 
à formação do professor, pois esta poderia 
contribuir fortemente para que o docente 
esteja familiarizado com as tecnologias.

Brito (2006, p. 5 e 6) pontua que
do livro, ao quadro de giz, ao re-
troprojetor, a TV e vídeo, ao la-
boratório de informática as ins-
tituições de ensino vem tentando 
dar saltos qualitativos, sofrendo 
transformações que levam junto 
um professorado, mais ou menos 
perplexo, que se sente muitas vezes 
despreparado e inseguro frente ao 
enorme desafio que representa a 
incorporação das tecnologias ao 
cotidiano da sala de aula. 

Kenski (2003) reforça que o professor 
que deseja melhorar suas competências pro-
fissionais e metodológicas de ensino, além 
da própria reflexão e atualização sobre o 
conteúdo da matéria ensinada, precisa estar 
em permanente estado de aprendizado. A 
autora também salienta que é de fundamen-
tal importância que o educador esteja ciente 
de que sua ação profissional competente não 
será substituída por máquinas.

O uso do laptop contribui fortemente 
para superar a concepção instrumental das 
TIC em sala de aula, mas também se faz ne-
cessário que o educador busque por diferen-
tes possibilidades didáticas para que assim 
se aproprie pedagogicamente destas tecno-
logias. É necessário que se tenha articulação 
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pedagógica para que se possa escapar desta 
perspectiva que assombra as tecnologias 
da informação e comunicação no âmbito 
escolar. Fazer com que o estudante busque 
pelo conhecimento e use o laptop de maneira 
cognitiva, é um dos desafios, mas para isso 
devemos refletir e entender o porquê do 
professor não se apropriar das tecnologias 
em sala de aula. 

Toda a problemática apresentada acima 
está relacionada à formação profissional do 
professor. A falta de políticas públicas que 
viabiliza a formação de professores dentro 
da modernidade da nossa sociedade faz com 
que os cursos de graduação estejam parados 
no tempo, preparando professores para uma 
realidade a qual está cada vez mais modifica-
da pelos avanços tecnológicos e para aqueles 
docentes que já passaram pelo curso de gra-
duação, há a necessidade de formação conti-
nuada, para que assim eles sejam inseridos 
e familiarizados com as novas tecnologias 
de modo que possam refletir criticamente 
quanto a uso da mesma na sala de aula. 

Mendes e Almeida (ALMEIDA, PRADO, 
2011, p. 49) pontuam que utilizar as TIC no 
ambiente escolar e durante os processos que 
envolvem o ensino e aprendizagem, possibi-
lita o saber em como lidar com o crescente 
e rápido acesso às informações e as novas 
maneiras de comunicação e produção de 
conhecimento.

As autoras apontam também que existe a 
carência de analisar como as TIC estão sendo 
empregadas em sala de aula e se as mesmas 
estão integradas com o currículo escolar. 
Buscando o avanço dos métodos de ensino
-aprendizagem e da formação de indivíduos 
que utilizem as TIC de maneira crítico-refle-
xiva. Faz-se necessário buscar um processo 
educativo que seja estimulante, significativo, 
que propicie aos alunos desenvolverem sua 
criatividade e interesse pela aprendizagem, 
que aborde questões pautadas na realidade 
concreta vivida pelos estudantes. É partindo 
desse entendimento que devemos buscar na 
tecnologia uma aliada.

O UCA no ambiente virtual (e-Proin-
fo)

Como nesse tópico iremos tratar de uma 
observação realizada no e-Proinfo, é interes-
sante conceituar essa ferramenta, conceito 
esse disponibilizado no site (http://eproinfo.

mec.gov.br/fra_eProinfo.php?opcao=1).
O e-ProInfo é um Ambiente Co-
laborativo de Aprendizagem que 
utiliza a Tecnologia Internet e per-
mite a concepção, administração e 
desenvolvimento de diversos tipos 
de ações, como cursos a distância, 
complemento a cursos presenciais, 
projetos de pesquisa, projetos cola-
borativos e diversas outras formas 
de apoio a distância e ao processo 
ensino-aprendizagem. O e-ProInfo 
é composto por dois Web Sites: o 
site do Participante e o site do Ad-
ministrador.

A partir da observação das escolas par-
ticipantes do plano piloto do Projeto UCA – 
Acre no fórum e no curso de formação Brasil 
– Acre neste ambiente virtual do Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional (Proin-
fo), foi possível constatar que os professores 
de língua inglesa não postam suas atividades 
na plataforma.  Isto nos impossibilitou de 
realizarmos um estudo sobre as estratégias 
educacionais com o laptop lá compartilha-
das.

Novamente nos questionamos o porquê 
dos professores de língua inglesa das referi-
das escolas não postarem suas atividades na 
plataforma. Chegamos à conclusão que os 
motivos, provavelmente, são os mesmos dis-
cutidos no primeiro ambiente de pesquisa: 
formação do professor. Isso nos leva a inferir 
que os professores não se sentem inseridos 
e familiarizados com as novas tecnologias 
de modo que possam refletir criticamente 
quanto a uso da mesma na sala de aula. 

Utilização do laptop educacional - 
UCA na Escola Marcilio Pontes pe-
los professores de língua inglesa

Neste item, partimos, como previsto, 
para o terceiro ambiente de observação das 
práticas pedagógicas com o laptop, a escola 
Estadual Marcilio Pontes, situada na cidade 
de Acrelândia e que faz parte do Projeto Pilo-
to UCA no Estado do Acre.

Através de contato por e-mail com os 
professores da referida escola, constatamos 
que o docente de Língua Inglesa da grade de 
professores realiza atividades com o laptop 
educacional UCA. Instigados por essa desco-
berta, entramos em contato com o mesmo, 
para saber mais a respeito de suas estratégias 
pedagógicas com o uso desta ferramenta.
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Por meio de relatos, o professor nos in-
formou que, inicialmente, fez uso do laptop 
educacional para cadastro em um site na web 
que propõe atividades para o ensino de várias 
línguas estrangeiras, dentre elas o Inglês, sí-
tio chamado de LiveMocha (www.livemocha.
com.br) e que a partir deste website ele pode 
monitorar se seus alunos estão estudando ou 
não. Ele ainda nos relatou que quando neces-
sita que os estudantes saibam previamente 
o conteúdo a ser ensinado na aula, ele pede 
para que acessem um site específico (www.
solinguainglesa.com.br), e em outra ocasião, 
solicitou a alguns alunos que não possuem 
computador pessoal, que utilizassem o 
laptop educacional UCA para a produção de 
apresentações em slides, através do software 
Kpresenter encontrado no laptop.

Observamos que, em todas as situações 
relatadas pelo docente, o laptop educacional 
foi usado apenas como auxílio em ocasiões 
nas quais os alunos não podiam usar seus 
computadores pessoais e ainda assim a 
ferramenta foi utilizada de maneira repro-
dutora na maioria dos fatos relatados, onde 
o docente apenas transmitiu informação 
através da utilização do laptop. Percebe-se 
que a tecnologia na educação não atendeu 
às necessidades dos estudantes, e sim dos 
professores.

Voltamos ao provável problema levan-
tado no primeiro e segundo ambientes ob-
servados: a formação do professor. Podemos 
constatar que ainda existem dificuldades 
quando a questão é: como utilizar a tecnolo-
gia. Isso nos leva a questionar os cursos de 
formação de professores.  Acreditamos que 
há uma necessidade de inserir o educador 
neste contexto tecnológico, mas formá-lo de 
modo que possa fazer uso das TICs de manei-
ra crítica-reflexiva. 

Acreditamos que o professor necessita 
de uma formação que o possibilite a usar 
as novas tecnologias de maneira articulada 
com os conteúdos do currículo escolar, mas 
que seja também capaz de compreender a 
tecnologia num conceito mais amplo além da 
tecnologia física – meramente instrumental, 
ou tecnologia organizativa – a que auxilia o 
homem em todos os aspectos do cotidiano, 
conforme Brito (2006). Assim, a formação do 
professor voltada para as novas tecnologias 
se faz necessária, e por que não dizer, uma 
necessidade que antecede a do estudante.

Sobre esta problemática, podemos citar: 

Antonio (2008), que sugere que já não basta 
aos professores perder medo do computa-
dor, é preciso saber para que ele serve, fazer 
bom uso da máquina; ponto este que mais 
fortalece a ideia proposta para a utilização 
pedagógica da informática na educação nos 
dias de hoje e proporciona grande reflexão 
sobre a má utilização das TIC em sala de 
aula por professores não familiarizados com 
as mesmas; Oliveira (1999) salienta que há 
necessidade de aquisição, por parte dos edu-
cadores, de compreender as relações entre a 
informática e a sociedade e postula, também, 
que os docentes devem ter uma visão crítica 
dos diferentes usos do computador na educa-
ção; e Mercado (1999) para quem a formação 
do professor apresenta grandes desafios, ul-
trapassando, em muito, o fornecer conheci-
mentos sobre as tecnologias. No que tange às 
práticas pedagógicas, Maciel (2004) sugere 
que as práticas escolares para a educação do 
futuro sejam originais, autênticas no agir, no 
desejo de explorar e conhecer o novo.

Ainda sobre a formação do professor, 
destacamos Valente (2003, p. 02 - 03) que 
salienta quatro pontos essenciais para unir 
de forma plena informática à educação:

- propiciar ao professor condições 
para entender o computador como 
uma nova maneira de representar 
o conhecimento, provocando um 
redimensionamento dos concei-
tos já conhecidos e possibilitando 
a busca e compreensão de novas 
idéias e valores. O uso do compu-
tador com esta finalidade requer a 
análise cuidadosa do que significa 
ensinar e aprender, bem como de-
manda rever o papel do professor 
neste novo contexto; 
- propiciar ao professor a vivên-
cia de uma experiência que con-
textualiza o conhecimento que ele 
constrói. É o contexto da escola e 
a prática dos professores que de-
terminam o que deve ser abordado 
nas atividades de formação; 
- prover condições para o professor 
construir conhecimento sobre as 
técnicas computacionais, entender 
por que e como integrar o compu-
tador em sua prática pedagógica e 
ser capaz de superar barreiras de 
ordem administrativa e pedagógi-
ca. A integração do conhecimento 
computacional, da prática peda-
gógica e das especificidades insti-



559

tucionais possibilita a transição de 
um sistema fragmentado de ensino 
para uma abordagem integradora 
de conteúdo voltada para a reso-
lução de problemas específicos do 
interesse de cada aluno; 
- criar condições para que o pro-
fessor saiba recontextualizar o que 
foi aprendido e a experiência vivi-
da durante a formação para a sua 
realidade de sala de aula, compa-
tibilizando as necessidades de seus 
alunos e os objetivos pedagógicos 
que se dispõe a atingir. Sem esta 
recontextualização, o professor 
tende a impor no seu contexto de 
trabalho um conhecimento que foi 
adquirido em uma situação dife-
rente da sua realidade.

Para que haja essa nova realidade edu-
cacional, faz-se necessário que os cursos de 
formação para os professores se adaptam a 
essa nova era digital, pois a realidade da sala 
de aula, por muitas vezes, é diferente da qual 
o professor vive. Os estudantes dos dias de 
hoje estão vivenciando uma era tecnológica, 
logo é interessante explorar as possibilidades 
educacionais surgidas a partir da evolução 
tecnológica e uma boa formação docente é 
essencial para que isso aconteça.

Conclusão 
Podemos concluir com este estudo que 

a inserção das Tecnologias da Informação e 
Comunicação em sala de aula se apresenta 
como ação bastante desafiadora para os 
profissionais em educação neste século, 
onde alunos vivem em um meio tecnológico 
e lidam muito bem com isso e professores 
ainda necessitam de apoio quando se trata 
da utilização de muitas das ferramentas 
encontradas neste meio.

A partir das observações realizadas 
nesta pesquisa torna-se aparente a necessi-
dade que boa parte dos professores de língua 
inglesa envolvidos no projeto UCA necessita 
de uma formação continuada que lhes pos-
sibilite uma visão crítica dos diferentes usos 
do computador na educação, de forma que 
possam tornar novas suas estratégias peda-
gógicas a cada dia, uma vez que aparentam 
encontrar dificuldades da utilização do lap-
top em sala de aula. 

Cabe salientar que o projeto UCA – Um 
Computador por Aluno no estado do Acre 

trata-se de um projeto piloto, que ainda está 
em processo de desenvolvimento. O que 
pressupõe uma avaliação dos contextos os 
quais o programa está sendo implementado 
e qual o impacto na prática pedagógica, nos 
processos de inclusão digital e na própria 
vida social e familiar dos alunos. 
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Saberes, identidades e reinvestimento profissional: o que faz o 
professor aposentado?

Isabel Cristina França dos Santos Rodrigues
Universidade Federal do Pará

Introdução 
O presente trabalho mostra como a 

experiência acumulada por professoras 
aposentadas, seja no trabalho escolar, seja 
nas práticas culturais desenvolvidas parale-
lamente à docência influenciam na formação 
continuada dos docentes da Educação Básica 
que residem nas vilas Moiraba e Carmo do 
Tocantins, distritos de Cametá, no Baixo 
Tocantins, na Amazônia paraense. 

A partir da observação de que a aposen-
tadoria é bastante associada ao processo de 
envelhecimento (ALVES, 2008), adequan-
do-se à lógica do mercado na qual se exclui 
o sujeito do processo de intervenção em sua 
realidade. Assim, esta fase é tratada como um 
afastamento do sujeito de muitas atividades 
que lhes fornecia status, certa mobilidade 
em função da sua força de trabalho. Acres-
cente-se a isso o fato de que o velho é tratado 
como ônus para os governos, o que restringe 
as reivindicações a favor de uma velhice 
bem-sucedida pautada em políticas públicas, 
por exemplo. Suas experiências acumuladas, 
outrora valorizadas por se considerar que 
o tempo só aperfeiçoava as mesmas é uma 
realidade distante, pois, conforme Bosi 
(1994, p 78), “Hoje o trabalho operário é uma 
repetição de gestos que não permite aperfei-
çoamento, a não ser na rapidez”.

Em posição inversa, um grupo de mu-
lheres constroi estratégias para lidar com 
a  aposentadoria ressignificando a docência 
por meio de práticas socioculturais em 
diferentes espaços daquelas vilas. Nesse en-
caminhamento, as aposentadas conseguem 
influenciar no processo de formação profis-
sional e pessoal dos docentes da Educação 
Básica evidenciando que há outros ciclos de 
vida a serem explorados, após a aposenta-
doria. Tais ciclos se baseiam não apenas nos 
saberes acumulados durante o exercício do 
magistério, mas também nas interações com 
diferentes gerações em contextos como o 
centro comunitário (ensaios das quadrilhas, 
Pastoral da Criança) e a igreja (catequese, 
eventos).

Ao observarmos que as aposentadas 

demonstram satisfação no engajamento das 
práticas socioculturais que desenvolvem nas 
vilas Moiraba e Carmo do Tocantins, conside-
ramos importante discutir o envelhecimento 
na perspectiva da velhice bem-sucedida (DE 
ANDRADE, 2010).  Segundo o autor, essa 
perspectiva se baseia na teoria do curso de 
vida que é analisada em função das questões 
histórica, social e cultural. 

Ciclo de vida profissional: para 
além da serenidade 

Segundo Huberman (1992), a profissão 
estava associada à carreira e deteve seu es-
tudo na docência. Por conta disso, procurou 
observar as articulações da experiência de 
sala de aula e o desenvolvimento do indiví-
duo na idade adulta, procurando se apoiar 
nas seguintes fases da carreira docente 
desenvolvidas nos trabalhos de Fuller (1969; 
Field, 1979; Watts, 1980):

A entrada– fase de estágio de sobrevi-
vência ou choque do real na qual o docente 
se depara com as adversidades dos contextos 
de atuação; 

b) Estabilização ou das opções provi-
sórias – marcada pelas tomadas de decisões 
diante de si e diante da comunidade escolar, 
por meio do discurso e de práticas pedagógi-
cas realizadas de forma mais segura; 

c) Diversificação: nesse período, o autor 
fazendo uso dos estudos de Silkes (1985), afir-
ma que o docente assume um perfil bastante 
“activista”, intervindo de forma mais incisiva 
em seus contextos e colocando em xeque as 
reformas feitas pelo sistema educacional em 
diferentes esferas;

d) Serenidade: apresenta-se como o 
resultado de uma sequência de questiona-
mentos que ocorre por volta dos 45 aos 55 
anos. Nessa fase, a segurança nas atitudes 
tomadas aumenta. Por outro lado, diminui a 
ambição e há menos investimento.

Os estudos de Lüdke (1996), situados 
no contexto brasileiro, tratam da temática 
do ciclo de vida profissional ratificando tais 
estudos de Huberman, mesmo verificando 
que a saída do magistério em nosso país é 
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mais precoce. 

Partilhar saberes: as relações entre 
a docência e a vida em comunidade

Tardif e Lessard (2009, p. 28) afirmam 
que, ao se falar de profissionalização, levan-
do em conta o cenário que se observa no 
sistema escolar, percebe-se que muito ainda 
há para se fazer no sentido de contemplar tal 
proposta. Os docentes acabam por se deter 
ao trabalho desenvolvido e não se envolvem 
nas questões mais externas, que, de uma ma-
neira ou de outra, atuam, refletem nas ações 
específicas da profissão. Isso acaba não pos-
sibilitando ao professor condições efetivas de 
se pensar e de se intervir nas necessidades 
do contexto escolar, resultando assim na 
proletarização da profissão.

Os saberes curriculares, disciplinares e 
experienciais acumulados pelos professores 
durante a formação inicial e continuada con-
tribuem para que eles façam as intervenções 
necessárias aos seus contextos de atuação, 
mas há outros fatores envolvidos que contri-
buem de forma positiva ou não. É importante 
considerar as experiências que ultrapassam 
os muros das escolas ou que adentram tais 
espaços a partir dos laços existentes entre os 
sujeitos em outros espaços como a  igreja e os 
centros comunitários.

Acredita-se que nos contextos da 
pesquisa desenvolvida, os professores da 
Educação Básica procuram se concentrar em 
determinadas problemáticas das vilas e se 
envolvem em ações que visam à superação de 
problemas como o alto índice de consumo de 
drogas entre os adolescentes, a gravidez pre-
coce, a mortalidade infantil, dentre outros. 
Nessas ações, eles são motivados pelo grupo 
de docentes aposentadas que percebem a 
problemática nos contatos que possuem com 
os alunos nas atividades da igreja, do grupo 
folclórico e visitas que fazem às escolas. 

Identidade docente e modos de 
vida: as aposentadas e suas contri-
buições aos contextos pesquisados

Segundo Hall (2003), as identidades 
estão em construção, são instáveis e negociá-
veis, posto que ao se focalizar a existência de 
um discurso como prática social que deve ser 
articulado de modo a persuadir o outro, dife-
rentes modos de se revelar estarão em jogo 
e submetidos às intenções dos envolvidos. 

Por isso, o sujeito se constitui na linguagem 
e através dela assume suas identidades. 

Nesse direcionamento, para fins deste 
trabalho, optou-se por discutir a identidade 
na sua relação com a cultura, com o conheci-
mento e com o poder considerando que estes 
aspectos se convergem nas relações sociais 
de forma a construírem uma política cultural 
(HALL, 2003). Isso se justifica na medida 
em que as lutas devem ser mais forjadas nas 
estratégias, por isso, seu caráter político, 
ideológico, simbólico e linguístico que exige 
engajamento, ato responsável e ético diante 
do conhecimento, dos contextos e dos sujei-
tos envolvidos. 

Para aprofundar tais questões, sele-
cionamos a cultura enquanto modos de 
vida desenvolvida nos estudos de Williams 
(1969), uma vez que a concepção de cultura 
tratada por esse autor objetiva “[...] instituir  
a cultura como um modo de criticar a vida 
social do ponto de vista de uma proclamada 
neutralidade:  a cultura seria a esfera do valor 
humano, portanto de todos, embora a vida 
real seja feita de desigualdade e dominação”. 
(CEVASCO, 2007. p.13).

A metodologia da História oral 
Ao optarmos por trabalhar com narrati-

vas, fizemos uso dos pressupostos da História 
Oral desenvolvendo com os sujeitos Oficinas 
da Memória, dentre outros instrumentos de 
geração de dados. Assim, foram os trabalhos 
de Thomson (1997, p.57)  alguns dos princi-
pais a nos fazer refletir a respeito da impor-
tância das narrativas, uma vez que o autor 
considera “que memórias escolhemos para 
recordar e relatar (e, portanto, relembrar) 
e como damos sentido a elas são coisas que 
mudam com o passar do tempo”. Por isso, 
como selecionamos, para quem e com quais 
objetivos, mostram as diferentes posições 
que ocupamos no mundo ou que queremos 
marcar diante do outro.

Dessa maneira, tentamos conciliar o 
passado e o presente, mas isso acaba por não 
ser efetivado pelo fato de sermos sujeitos 
contraditórios por excelência, marcamos 
nossa presença de diferentes modos no intui-
to de atingirmos diversas vontades. Assim, é 
o divergente que faz a história daquilo que 
está sendo narrado. Por isso, é importante 
ter atenção às incompletudes, às controver-
sas, ao silêncio, ou seja, às manifestações 
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das escolhas realizadas durante as narrativas 
e se percebeu bastante esses tipos de enca-
minhamentos nas narrativas dos grupos 
entrevistados. 

Segundo Portelli (2010, p. 216), “O ca-
ráter oral, dialógico, imaginativo destas nar-
rativas não é uma impureza da qual devemos 
nos livrar para irmos à busca dos fatos puros; 
é, em si, um fato histórico, simplesmente de 
outro tipo”. Ela não busca legitimar as fontes 
ocultando os pesquisadores, mas revelando 
esse caráter dialógico. Ou como o autor 
considera: hibridismo de tamanha multipli-
cidade e complexidade, o que nos ajudou a 
verificar as diferentes identidades assumidas, 
em especial, pelas aposentadas nos diversos 
espaços e momentos de interação durante as 
práticas sociocuturais desenvovidas nas vilas 
Moiraba e Carmo do Tocantins. 

Afinal, o professor aposentado tra-
balha ou não?
Construção de referência na comu-
nidade 

“[...] eu vejo assim que a atividade das 
pessoas que restam de aposentar na nossa 
comunidade eles prestam um serviço muito 
importante na educação tanto de nós pro-
fessores líder comunitários mas também 
de...de/do resgate do direito...respeitar 
as pessoas porque essas pessoas que estão 
aposentadas hoje eles exerciam uma educa-
ção meio tradicional e hoje com o avanço da 
educação hoje e/esse método da educação 
tradicional ele era um pouco respeitado 
pelas maneiras como eram educados as/os 
alunos e essas e esses/esse respeito hoje não 
existe dentro da escola. 

[...] os atuais eles já são universitários... 
porque pra você ter/ter uma/uma relação 
não basta você ter uma universidade a coisa 
vai que você tem e é nisso o compromisso, 
principalmente o compromisso porque 
esses professores po/poderiam ser não ser 
qualificados, mas compromisso com o tra-
balho deles e através disso eles, eles davam 
tudo por eles desenvolverem me/melhor 
educação pra dentro da escola e hoje a 
gente vê que a maioria eles são, já tem uma 
universidade, mas eles não têm o interesse 
de ir aonde agente vinha naquela quando eu 
cheguei”. 

Verifica-se que a imagem mais em 
evidência das aposentadas é a de referência 

para se realizar a atividade docente. Assim, 
naquelas vilas, o professor deve ser um sujei-
to não apenas detentor de uma competência 
que pode estar associada ao nível superior, 
mas que precisa ter um engajamento com 
a vida social, cultural e religiosa daqueles 
territórios.

Observa-se também que elas são um 
pouco ‘guardiãs’ da cultura, exemplos de 
solidariedade e vitalidade. Isso se justifica 
pelo aspecto da dedicação quase integral ao 
trabalho em prol das vilas, mesmo diante das 
limitações físicas que começam a se mani-
festar com maior evidência. Essas atitudes 
merecem admiração não apenas da nova 
geração de docentes que está mais próxima 
das aposentadas, mas de outros representan-
tes (líderes comunitários, ex-alunos, pais/
responsáveis) das comunidades que veem no 
grupo exemplos de profissionais e sujeitos.

Remeto-me a Bakhtin (1996) ao tratar 
do ato responsável considerando-se que 
respondemos ao mundo por meio de atitudes 
pelas quais somos responsáveis e que isso 
deve acontecer de forma ética, o que atribui 
sentido às nossas ações, fazendo com que 
nos engajemos nelas. Isso pode demonstrar a 
alteridade constituída nas interações que as 
aposentadas realizam, principalmente, com 
os docentes da Educação Básica quebrando 
a lógica da inutilidade criada para o aposen-
tado. 

O Professor aposentado: experiên-
cia na formação profissional de no-
vos docentes 

“Ah! com certeza, com certeza...por 
mais que a gente às vezes acha/ache né... 
que::e eles são apo::osentados que::e já es-
tão com as ideias ultrapassadas e tudo, mas 
se a gente deixar de fazer::r a gente acaba 
caindo naquela questão que nós estamos 
quebrando uma tradição...então essa/aí 
está né presente a contribuição deles ainda...
porque se eu tenho as minhas idéias hoje 
que já são outras...é...mas eu sinto a neces-
sidade de associar a ideia deles...então...por 
exemplo como eu estou há pouco tempo em 
sala de aula...eu ainda recorro ...a alguns 
professores quando eu sinto alguma dúvida 
[...].É ...é uma situação assim de criticar...
uma crítica né...que na época da fulana de 
tal eles citam o nome de algumas que já 
passaram por aqui muito antes...tinha um 
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sete de setembro ma-ra-vi-lho-so e agora 
por quê que não tem? aí com isso a gente vai 
né...claro a gente não quer que a tradição 
morra e acaba fazendo, acaba se esforçando 
mesmo se a gente ache que não é pra fazer 
mais e acaba fazendo”. 

Os docentes da Educação Básica das vi-
las Moiraba e Carmo do Tocantins procuram 
se apoiar nas orientações fornecidas pelas 
aposentadas, seja no contexto escolar ou 
nas práticas desenvolvidas na comunidade. 
Aqueas mulheres revelam que há experiên-
cias acumuladas ao longo da docência que 
são ressignificadas nas atividades desen-
volvidas na igreja, nos grupos folclóricos e 
nas orientações que fazem aos professores, 
diretores e suporte pedagógico durante os 
encontros semestrais (Jornadas Pedagógi-
cas) nas escolas.

Verifica-se nessa narrativa, em especial, 
a preocupação das aposentadas com os 
aspectos culturais, educacionais e religiosos 
associados às questões de diferentes ordens. 
Nesse sentido, várias vozes sociais são ma-
nifestadas a partir do que já fora enunciado, 
mas criando condições para que outras apa-
reçam durante a interação. Vozes estas que 
não são apenas das aposentadas, mas dos 
pais/responsáveis dos alunos, das lideranças 
religiosa e comunitária e de ex-alunos do 
grupo de aposentadas.

Os pais/responsáveis dos discentes co-
bram engajamentos dos professores da nova 
geração no sentido de manterem a tradição 
instaurada pelas aposentadas. Dessa manei-
ra, os docentes se veem mais respaldados ao 
consultarem as aposentadas e a partir daí 
tentarem manter determinadas práticas que 
se destacaram na época em que elas traba-
lhavam. Entretanto, precisamos considerar 
que há contradições e certo conflito nesse 
discurso, mas que é amenizado em função das 
relações de sentimento existentes entre os 
sujeitos envolvidos (muitos dos docentes da 
nova geração foram alunos das aposentadas 
e são seus parceiros nas ações desenvolvidas 
em prol das vilas).

Observa-se ainda que há um saber 
plural aqui envolto pelas práticas culturais 
desenvolvidas nas comunidades. Por isso, 
a relevância de se trazer para a discussão a 
cultura enquanto modos de vida tratados por 
Williams (1969) para compreendermos que a 
legitimidade desses saberes das aposentadas 
por parte dos moradores encontra-se nas 

ações realizadas nos diferentes contextos  e 
que não são meramente repassados, mas 
conseguem adesão por parte de muitos dos 
docentes da Educação Básica que por se 
aliarem às aposentadas também gozam de 
um prestígio naqueles territórios.

De aposentado a improdutivo: o de-
sejo de reinventar as práticas 

Se eu fosse mais... menas idade eu ia 
fazer uns cursos pra acompanhar agora a 
nova... tecnologia e é/é NE P nesse estudo 
moderno que eu acho muito importante que 
não existia no meu tempo e mesmo que eu 
não tinha estudo pra isso, mas se eu voltasse 
era isso que eu fazer, me especializar, fazer 
cursos, incluir pelo menos o primeiro grau 
né? pra poder ir pro segundo grau pra mim 
melhorar o ensino que era muito difícil no 
meu tempo.

A experiência que a gente .... tive são 
várias vejo assim trabalhar com... com 
criança.... com jovens.... é muito bom né.... 
só você saber.... que você  ta contribuindo 
com muita coisa... com jovens né.... fazendo 
aquela formação é pro futuro.... eu acho que 
já é uma grande coisa né.... [...] Primeiro 
porque a comunidade precisa então .... e ou-
tra porque eu gostei... é muito bom a gente 
nunca para de aprender... 

É possível depreender das narrativas 
destas professoras aposentadas que  a nova 
experiência com esta condição pode ser 
decorrente das representações que se cons-
truiu a respeito do aposentado. A utilização 
de ‘professora aposentada’ marca esta re-
sistência de alguma maneira a esse modelo 
produtivo criado pela lógica de mercado que 
exclui o aposentado. Cada aposentada atri-
bui diferentes significados a esse trabalho, 
mas a recorrência é a de que ainda são ativas, 
produzem e cumprem funções que poucos, 
nas mesmas condições físicas poderiam dar 
conta. Assim, evidencia-se que mesmo em 
comunidades mais locais há um diálogo com 
a lógica mercadológica, ou seja, com aspec-
tos mais globais mostrando que os sujeitos 
não estão isolados ou são passivos diante dos 
discursos e ações mais hegemônicas. Assu-
mir o controle das práticas socioculturais nas 
comunidades é uma estratégia utilizada por 
aquele grupo de mulheres para contrapor tal 
lógica.

Para além disso, elas se mostram como 
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sujeitos que continuam a investir na for-
mação por se colocarem à disposição para 
aprender (catequese, Pastoral da Criança, 
quadrilhas) desafiando a ideia que se criou 
a respeito do sujeito aposentado equivalente 
a destituído de vontade ou necessidade de 
investir em novos conhecimentos. Pelo con-
trário, as aposentadas de Moiraba e Carmo 
do Tocantins se reúnem, estudam novas 
formas de agir na catequese, serem mais 
persuasivas com os pais no trabalho com a 
Pastoral da criança evitando assim que se 
aumente os casos de doenças causadas pela 
alimentação inadequada, pela falta de vaci-
nação, por exemplo. Estas ações necessitam 
da mobilização de saberes que são novos 
ainda para o grupo exigindo tempo de estudo 
e de discussão para futuros planejamentos 
das ações que desenvolvem em prol das vilas.

Repensar também como os ciclos de 
vida profissional de Huberman (1992) não 
dão conta das posturas demonstradas pelas 
aposentadas ao darem novos sentidos ao 
tempo livre que constitui a aposentadoria 
passando a investirem em novas aprendiza-
gens necessárias às demandas das comuni-
dades como já mencionamos.

Conclusão 
A partir dos depoimentos dos diferentes 

sujeitos que também colaboraram com a 
constituição dos dados desta pesquisa, veri-
fica-se que a presença das aposentadas é bas-
tante forte nesses contextos interagindo com 
públicos bastante diferenciados. Isso exige 
delas uma organização que lhes preenche o 
tempo livre proporcionado pela aposentado-
ria. Elas optam pelas práticas por vontade, 
pelo desejo diferente do início da docência, 
quando foram convocadas a assumir o ma-
gistério, em especial, por motivações econô-
micas. Uma evidência desse engajamento é o 
caráter voluntário das práticas socioculturais 
desenvolvidas, mesmo que estas consumam 
um tempo considerável daquelas mulheres.

As narrativas evidenciam muitos aspec-
tos, dentre eles o fato de que  os  docentes 
da Educação Básica articulam saberes esco-
lares, práticas socioculturais, movimentos de 
cunho político e econômico que permeiam 
suas comunidades em ações que ultrapas-
sam os muros da escola. As relações entre 
professores e alunos prolongam-se além das 
atividades pedagógicas, como evidenciamos 

nos contextos pesquisados. Essa tônica gera 
um movimento de parceria interessante, em 
especial, no que se refere ao grupo de apo-
sentadas que sempre procuram se mostrar 
disponíveis ao trabalho em deferente esferas 
discursivas.

Em direção similar, as aposentadas tra-
balham no sentido de ressignificarem proje-
tos de vida, contribuindo com a formação dos 
docentes da Educação Básica e mantendo um 
status naqueles contextos. Isso se justifica se 
considerarmos que mesmo diante de uma 
sociedade movida pelas relações de mercado 
na qual o aposentado é tido como alguém 
que traz ônus ao Estado, as aposentadas im-
plodem com essas expectativas  trabalhando 
em prol das vilas e sendo referendadas pelos 
diferentes sujeitos (professores, líderes co-
munitários, religiosos, pais e ex-alunos).

Verificou-se que as identidades assumi-
das pelas aposentadas alteram-se constan-
temente (HALL, 1997; 2006), conforme as 
situações com que se deparam nas ações que 
desenvolvem nas vilas. Assim, elas são pro-
fessoras, aposentadas, ex-alunas, mães, cate-
quistas, coordenadoras (Pastoral da Criança, 
quadrilhas, associação de moradores) como 
forma de ocuparem o tempo livre de forma a 
lhes garantir uma velhice bem-sucedida, se 
considerarmos que um dos aspectos para que 
isso ocorra é favorecer ao sujeito um intenso 
processo de interação social.

O fato de que a  perspectiva dos ciclos 
de vida profissional proposta por Huberman 
(1992) para observar a docência, em con-
textos como as vilas Moiraba e Carmo do 
Tocantins precisa ser repensada. Isso se faz 
necessário, posto que em posição contrária 
ao como a sociedade vê o aposentado, as 
professoras implodem dando novos enca-
minhamentos em suas vidas, seja  por meio 
das orientações que fazem aos docentes da 
Educação Básica ou no trabalho voluntário 
envolvendo as práticas socioculturais em 
favor da igreja principalmente. 

Diante de uma temporária contempla-
ção, aquelas mulheres se veem movidas pe-
los sonhos mais individuais conciliados com 
os sonhos coletivos (projetos da igreja, dos 
movimentos culturais)  de conciliar tempo 
para a família, mas apenas ressignificam os 
mesmos no sentido de manter o direito ao 
dizer e fazer a cultura diante da realidade 
apontada em seus contextos, como ocorre 
nas vilas Moiraba e Carmo do Tocantins.
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É na circulação por estes espaços que 
elas mostram outras fases e possibilidades 
da aposentadoria,  uma vez que procuram re-
investir na docência e na vida de uma forma 
geral, mesmo diante dos sinais físicos da ve-
lhice. A admiração por parte dos moradores 
origina-se desse engajamento, humildade e 
vitalidade justamente porque contradizem 
as representações que a sociedade capitalista 
cria para o aposentado associado ao envelhe-
cimento.

Verifica-se assim que naqueles con-
textos, as experiências são valorizadas e 
proporcionam àquelas mulheres espaço pú-
blico para ampliar tais experiências, ressig-
nificá-las, compartilhá-las, principalmente 
com os professores da Educação Básica que 
constituem um grupo que serve bastante de 
elo entre as elas e as novas gerações. 

Em vez de o tempo de aposentadoria 
encolher as experiências, como se pretende o 
mundo produtivista, ele alarga as experiên-
cias destas professoras, conferindo novos 
sentidos à prática formativa porque extrapo-
la a escola, revisita os espaços de catequese, 
da Pastoral da Criança, dos Festejos etc, 
ressignificando um tempo e  abrindo novas 
possibilidades formativas para elas e para a 
nova geração docente.

Por conta disso, esta pesquisa mostra 
a importância de se ampliar o número de 
trabalhos voltados para contextos mais lo-
cais da Amazônia paraense rural/ribeirinha 
considerando que há sujeitos que dialogam 
com diferentes saberes. Nesse percurso, 
eles se apoiam em práticas que nem sem-
pre são as legitimadas pela sociedade, mas 
que conseguem adesão por força dos laços 
estabelecidos e pelas necessidades daqueles 
territórios de cultura que podem nos fazer 
repensar a condição do aposentado e da 
formação docente para além de saberes de 
curriculares, disciplinares e experienciais.
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Biografia de Luiz Vilela
Luiz Vilela, filósofo, romancista e con-

tista, nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, 
em 31 de dezembro de 1942, sétimo e último 
filho de um Engenheiro Agrônomo e de uma 
normalista. Foi educado numa família em 
que todos liam muito e numa casa onde ha-
via livros “por toda parte.” Teve sua infância 
como a de qualquer outra criança, sendo 
que, desde cedo mostrou interesse pelos 
livros. Pai de um filho, Luiz Vilela, vive em 
sua cidade natal, Ituiutaba, onde se dedica 
inteiramente à literatura.

Suas obras são dotadas de diálogos, 
características propícias de experiências co-
tidianas, voltadas para fatos reais, que abor-
dam problemáticas da sociedade. Sua obra 
traz um diferencial estilístico, abarcando a 
contemporaneidade contrária a modismos, 
demonstrando em seu ato imprescindível 
de escrever, as mazelas sociais. Luiz Vilela 
começou a escrever com apenas 13 anos de 
idade e aos 14 anos passou a publicar. Foi 
para Belo Horizonte com 15 anos, onde fez o 
Curso Clássico, no Colégio Marconi e de onde 
passou a enviar, semanalmente, uma crônica 
para o jornal Folha de Ituiutaba. Depois, en-
trou para a Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras, da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), formando-se em Filosofia.

Aos 21 anos, em parceria com outros 
jovens escritores mineiros, criou a revista 
Estória e um jornal literário de vanguarda 
Texto. No ano de l967, depois de 24 anos 
sendo recusado por vários editores, Luiz Vi-
lela, estreou na Literatura; e com 24 anos de 
idade publicou seu primeiro livro, à própria 
custa, de contos Tremor de terra. Enviou-o 
para um concurso literário em Brasília, pelo 
qual recebeu o Prêmio Nacional de Ficção, 
se tornando a Revelação Literária do Ano. O 
Jornal do Brasil, em uma reportagem sobre 
Literatura Brasileira no Século XX: Prosa, o 
escolheu como o mais representativo escritor 
de sua geração, incluindo-o na galeria dos 
grandes prosadores brasileiros.

Em l968 Vilela mudou-se para São Pau-
lo, para trabalhar como redator e repórter no 

Jornal da Tarde e no final do ano, convidado 
a participar de um programa internacional de 
escritores nos Estados Unidos, Vilela viajou 
para este país, ficando lá por nove meses e 
concluindo seu primeiro romance Os novos. 
Dos Estados Unidos, foi para a Europa e 
no final de 1968, foi publicado seu segundo 
livro de contos, No bar. Foi premiado no I e 
II Concurso Nacional de Contos do Paraná. 
Voltando ao Brasil, Vilela passou a residir 
novamente em sua cidade natal e comprou 
um sítio, onde passaria a criar vacas leiteiras. 
Seu terceiro livro também de contos, Tarde 
da noite, foi lançado em 1970. E, aos 27 anos 
conseguiu a consagração definitiva como 
contista. Em 1971 saiu Os novos, publicado, 
por uma pequena editora.

Em 1974 Luiz Vilela ganhou o Prêmio 
Jabuti, com o melhor livro de contos de 1973, 
O fim de tudo, publicado por uma editora 
que ele, juntamente com um amigo, fundou 
em Belo Horizonte, a Editora Liberdade. 
Em 1979, ao longo do ano, publicou três 
novos livros: O choro no travesseiro, novela; 
Lindas pernas, contos e O inferno é aqui 
mesmo, romance. Ituiutaba, situada numa 
das regiões mais ricas do país, o Triângulo 
Mineiro, sofrera na década de 70, grandes 
transformações, o que inspirariam Vilela em 
seu terceiro romance, Entre amigos, publi-
cado em 1983 e tão elogiado pela crítica.

Em 1989 saiu Graça, seu décimo livro e 
quarto romance. No início de 1990, a convite 
do governo cubano, Luiz Vilela passou um 
mês em Cuba, como jurado de literatura 
brasileira do Prêmio Casa de las Américas. 
Vilela esteve no México no final de 1991 como 
convidado do VI Encontro Internacional de 
Narrativa, que reuniu escritores de várias 
partes do mundo para discutir a situação da 
literatura atual. No dia 21 de abril de 1994 
ele foi agraciado pelo governo mineiro com 
a Medalha da Inconfidência, e no fim do ano, 
publicou a novela Te amo sobre todas as 
coisas.

No final do ano de 1996, voltou ao 
México como convidado do XI Encontro 
Internacional de Narrativa. Em 2000, um 
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conto seu, Fazendo a barba, foi incluído na 
antologia Os cem melhores contos brasileiros 
do século. E, em 2001 a TV Globo levou ao ar, 
uma adaptação de seu conto Tarde da noite, 
na série Brava Gente. Depois de mais de 
vinte anos sem publicar um livro de contos, 
em 2002, Luiz Vilela lançou A cabeça, livro 
que teve extraordinária recepção de crítica e 
de público e também foi incluído por vários 
jornais na lista dos melhores lançamentos do 
ano. Em 2003 o governo mineiro concedeu 
a Luiz Vilela a Medalha Santos Dumont, de 
Ouro.

No ano de 2004, em uma enquete na-
cional realizada pelo caderno Pensar, para 
saber quais “os 15 melhores livros brasileiros 
dos últimos 15 anos”, A cabeça foi um dos 
escolhidos. Em 2005, Luiz Vilela torna-se 
referência na prosa contemporânea e poste-
riormente, em 2006, ano em que completou 
50 anos de atividade literária, saiu sua nove-
la Bóris e Dóris e em 2011 foi publicado seu 
último romance Perdição. Luiz Vilela está 
entre um dos mais importantes escritores 
brasileiros contemporâneos; sendo tradu-
zido para diversas línguas e, na atualidade, 
é alvo de estudos acadêmicos no Brasil e no 
exterior.

Movimentos do silêncio em O choro 
no travesseiro

Ao se observar o silêncio, inicialmente 
tem-se a impressão de que ele seja algo 
sem possibilidades comunicativas, mas isso 
é mero equívoco, uma vez que ao silêncio 
podem ser atribuídos amplos sentidos e 
múltiplos significados. No processo de 
comunicação diversos são os discursos, 
porém, deve-se atentar para o fato de que a 
linguagem não advém somente da fala, mas 
abrange também o silêncio, podendo propi-
ciar a interação entre os sujeitos.

Muitas vezes, quando um indivíduo está 
em silêncio, o mesmo pode estar se desvian-
do de sua condição de falante, uma vez que, 
ao silenciar-se, ele assume posicionamentos 
contrários ao que é comum à linguagem 
cotidiana. Esse é um dos motivos pelo qual o 
silêncio pode ser considerado como um vazio 
que não tem sentido algum. Porém, se ob-
servado detidamente, ele tem valor infinito, 
trazendo consigo inúmeros discursos.

Não é plausível imaginar um mundo em 
que haja somente a fala, da mesma forma, 

é incabível pensar um mundo onde haja 
somente a presença do silêncio, uma vez que 
é fundamental a presença dos dois processos 
para a comunicação se efetivar. Ou seja, há 
uma linha muito tênue entre a fala e o silên-
cio, ambos dependem um do outro, pois é 
a partir do silêncio que o indivíduo chega à 
linguagem e vice-versa.

Há várias ocasiões as quais o falante 
pensa que tudo o que pretendia dizer foi 
dito pela fala, mas jamais se fala “tudo”, há 
sempre algo calado no silêncio, no limiar dos 
não ditos, dizendo e não se calando, algo que 
significa, comprovando que em qualquer ato 
de comunicação o silêncio se efetiva. Os sen-
tidos da palavra ou do silêncio é percebido 
pelas circunstâncias que lhe dão origem, por 
isso, não existe palavra sem a presença do 
silêncio, ambos estão interligados.

Nota-se, também, que o silêncio assume 
papel de resistência a algo ou a uma situa-
ção, se transformado numa oposição, nunca 
sendo apresentado em um único aspecto, 
estando presente em diversos campos. O su-
jeito se apresenta no meio em que vive tanto 
pela palavra quanto pelo silêncio, pois sua 
vida não se resume apenas em momentos de 
fala, ela se realiza também pelos silêncios. 
As palavras caminham juntas ao silêncio, 
quando o homem se cala, ele não deixa de 
comunicar algo, ele pode refletir e encontrar 
significados, uma vez que o silêncio não é 
vazio, mas sim a circulação ativa de sentidos.

O silêncio se volta também para aspectos 
religiosos, uma vez que muitos o consideram 
via condutora a Deus, a partir de reflexões 
e meditações espirituais. Nesse aspecto, o 
silêncio pode implicar uma interioridade, 
uma meditação, um distanciamento das tur-
bulências do dia a dia e um ato de reflexão. 
Ou seja, o silêncio está associado a Deus, 
uma vez que Este, não sendo fonte material 
de sonoridade, é constituído enquanto fonte 
inesgotável de sentidos.

Permitindo enxergar o mundo a sua 
volta, o silêncio é uma forma de comunicação 
entre os indivíduos, surgindo como um modo 
de defesa e de preservação da identidade 
pessoal ou coletiva. O silêncio é um processo 
completo à medida que faz a ligação de um 
indivíduo com o outro, ou seja, a partir do 
momento que interfere nas relações inter-
pessoais. Por isso, ele está implícito nos ho-
mens, perante a sociedade e em quase todos 
os momentos de comunicação.
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O silêncio abrange aspectos voltados 
para as emoções, as interrogações, os espan-
tos, as admirações, as tristezas, entre tantos 
outros. Ele diz aquilo que as palavras não 
seriam capazes de traduzir, falando por si 
mesmo, não ocorrendo como uma realidade, 
mas acontecendo enquanto relação com o 
mundo, se estabelecendo não como uma 
modalidade de som, mas como uma possibi-
lidade de sentidos.

Onde há o silêncio, observa-se uma vi-
são diferenciada de/com o mundo, posto que 
os sujeitos podem se reencontrar, se identifi-
car, se diferenciar e, por vezes, se reconciliar 
com os ambientes que os cercam. É nessa 
perspectiva que o silêncio abarca as relações 
mais diversas entre os seres e o mundo, 
comprovando que não se trata simplesmente 
da ausência de som ou de sentidos. Por esse 
modo de comunicação, o indivíduo pode re-
fletir, se dizer e também se refugiar na busca 
de se mesmo.

Outra possibilidade de abrangência do 
silêncio está relacionada à política. Nesse 
aspecto, ele pode adquirir sentidos tanto 
no poder quanto na resistência contrária 
a esse poder que por vezes busca silenciar 
pessoas e situações. Com isso, nota-se que 
nas relações de poder, político, por exemplo, 
muito do que se diz e muito de como se atua 
não diz verdadeiramente o que se pretende 
dizer, os sentidos encontram-se silenciados. 
Ao atentar para os silêncios dos regimes di-
tatoriais, por exemplo, segredos e verdades 
são revelados, desnudando diversas relações 
interpessoais.

Portanto, nota-se que o silêncio é fonte 
inesgotável de sentidos, permeando a vida e 
a morte dos indivíduos, perpassando a lin-
guagem e os sons e se efetivando enquanto 
comunicação. É fato que qualquer palavra 
provém do silêncio e por ele ela se realiza 
enquanto detentora de sentido, por isso, tal 
vastidão é intrínseca à existência humana e 
é a partir de tais apontamentos que passo a 
uma leitura da novela O choro no travessei-
ro, de Luiz Vilela.

Essa obra apresenta em sua narrativa 
a poesia oriunda das coisas mais simples. 
Roberto, narrador-protagonista, relembra 
momentos de sua juventude em uma pe-
quena e tranquila cidade do interior onde 
nasceu e nunca esqueceu. O Rei da Sinuca 
era o ponto de encontro diário de um grupo 
de jovens e foi lá que Roberto conheceu 

Nicolau, aprendeu a ler bons autores, viveu 
sua adolescência, preparou-se para migrar 
de cidade e obteve descobertas importantes 
que mudaria significativamente seu modo de 
pensar e agir.

Esse grupo de amigos era o mais assíduo 
no salão de sinuca, considerados até mesmo 
a “turma da casa”. Entre eles, havia Nicolau, 
um indivíduo que tinha mais afinidade com 
o dono do salão; passava a maior parte do 
tempo no mesmo lugar, bebia bastante, 
comia muito, lia literatura russa, andava na 
companhia de seu cão e não jogava com os 
outros. Mas, todos tinham uma grande con-
sideração por Nicolau sendo que ele “era o 
mais velho de nós; o mais gordo, o que mais 
bebia e comia. Era também o que tinha mais 
dinheiro e o que era mais culto.” (VILELA, 
1994, p.15).

Roberto foi incentivado por seu amigo 
Nicolau a ler bons livros e, ao ter o gosto 
pela literatura despertado, passou a ler au-
tores russos e se apaixonou pelos livros. Para 
Nicolau, esses eram os únicos que valiam a 
pena ler, sendo os melhores e de grandes es-
critores, “quem os lia não precisava ler mais 
nenhum outro.” (VILELA, 1994, p.18). A 
partir de uma convivência maior entre eles, 
Nicolau passou a ser visto por Roberto como 
aquele que possuía superioridade intelectual, 
uma figura que apresentava capacidades 
diferenciadas, que apenas uma minoria 
possuía, “Claro, ele não era todo mundo, 
estava, acima da multidão, em alturas que só 
uns poucos podiam atingir. Eu queria estar lá 
também, queria estar ao lado de Nicolau, ao 
lado dos poucos, dos solitários, dos rebeldes, 
dos malditos.” (VILELA, 1994, p.18).

Antes de ter um contato mais próximo 
com Nicolau, os encontros no Rei da sinuca 
eram destinados ao jogo e ao “papo fiado” 
entre os amigos, porém, depois que passou a 
ter mais afinidade com Nicolau, Roberto não 
ia mais ao salão de sinuca com a finalidade 
de se distrair com os parceiros, e sim encon-
trar o companheiro de leituras para terem 
boas conversas sobre os livros e os escritores 
que liam. Para ele, “Era principalmente para 
encontrar Nicolau que eu agora ia ao salão. 
Chegava mais cedo, porque essa hora ainda 
não havia quase ninguém, e ele já estava 
lá, em sua mesa. E conversávamos, apaixo-
nadamente, sobre aqueles livros e aqueles 
escritores.” (VILELA, 1994, p. 21).

Ao observar essa novela, nota-se em 
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Nicolau a representação de indivíduos que, 
em virtude de seu comportamento, sofre as 
mazelas sociais. Por ser alcoólatra, é rene-
gado tanto pela família quanto pelos mora-
dores da cidade onde vive, sendo visto como 
uma vergonha para a família, um vagabundo. 
Em decorrência desse e de outros aspectos, 
tem-se que esse carrega em si, uma série de 
discursos silenciados, que transparecem a 
partir de seu estilo de vida.

Roberto, ao refletir sobre a situação 
de seu amigo Nicolau, o que mais admirava 
e prezava, procura entender suas atitudes. 
Pois o ser humano é capaz de pensar antes 
de fazer qualquer coisa e, como afirma David 
Le Breton (1997, p.12), o silêncio “implica, na 
verdade, uma interioridade, uma meditação, 
uma distância assumida em relação à tur-
bulência das coisas, uma ontologia que não 
tem tempo de aparecer, se não estivermos 
atentos a ela”.

A visão social que se têm sobre Nicolau, 
é explícita em seu modo de vida. O mesmo 
demonstra consigo um silêncio exterior, 
percebido pelas suas atitudes, ao beber 
muito, comer bastante e ler autores russos, 
ações que podem revelar uma forma de auto-
conhecimento. Roberto relata que por mais 
que ele comece e bebesse, jamais chegaria ao 
patamar de seu amigo Nicolau, “Era incrível 
o tanto que ele bebia e comia: podia-se dizer 
que o tempo todo. E cada dia parecia mais 
gordo.” (VILELA, 1994, p. 23).

Durante a narrativa, percebe-se que a fi-
gura importante em destaque é Nicolau, pois 
está sempre desarticulando a comunicação 
dos outros personagens. As conversas e ques-
tionamentos eram esclarecidos rapidamente, 
respondidos com frases curtas, silenciando 
até mesmo a opinião do outro. Pensando 
nisso, cito Breton (1997, p. 17) que afirma 
que “A palavra tem mesmo mais dificuldade 
em passar sem o silêncio do que o inverso”, 
uma vez que muitas vezes no processo de 
comunicação faz-se necessária a presença 
do silêncio para que comunicação obtenha 
sentidos, pois entre silêncio e palavra não há 
oposição e sim complementaridade.

Segundo o narrador, o olhar de Nicolau 
olhar revelava muito sobre si, “era um olhar 
de um solitário, de uma pessoa que já pene-
trara em certos abismos da alma e não tinha 
com quem compartilhar isso.” (VILELA, 
1994, p. 16). Como se pode notar, Nicolau é 
um sujeito percebido a partir de sua postura, 

atitude e aparência. Roberto tinha posiciona-
mentos diferenciados sobre seu amigo; por 
vezes, via-o com desprezo; por vezes, com 
compaixão e se questionava sobre o que era 
que Nicolau procurava ali no Rei da Sinuca, 
se tinha tudo.

Na verdade, Nicolau não ligava para 
nada, nem mesmo para mulheres, só queria 
saber de beber. Existiam muitos conflitos 
familiares que o mesmo poderia guardar 
mágoas e seu amigo chegou a pensar se seria 
aquele o motivo pelo qual Nicolau bebia 
tanto. Mas ele não falava nada sobre sua vida 
pessoal ficava sempre em silêncio e não dava 
oportunidades para seus amigos lhe questio-
narem.

Em certo momento da narrativa, Ro-
berto chega no Rei da Sinuca e comunica 
a seus amigos que irá mudar com a família 
para São Paulo. Todos sentem o ocorrido e, 
pela proximidade com Nicolau combinam de 
se escreverem semanalmente. Além disso, 
fizeram um trato, Roberto ao chegar a São 
Paulo, sua nova cidade, iria procurar em 
todas as livrarias livros de escritores russos 
para enviar a seu amigo; e em troca, queria 
que Nicolau passasse a beber e comer menos, 
“Esse trato, que ficou entre nós como um 
segredo, fez com que aumentasse ainda mais 
o prazer de minha viagem, a perspectiva de 
transformar Nicolau através dos livros me 
parecia ótima e infalível.” (VILELA, 1994, p. 
37).

Ao se comunicarem semanalmente, 
Roberto enviava as obras que tinha prome-
tido e Nicolau relatava que estava bebendo 
e comendo menos. De repente, sem explica-
ção, as cartas de Nicolau pararam de chegar 
e o narrador ainda continuou insistindo em 
escrever, mesmo sem ter respostas. Até que 
Roberto decidiu não escrever mais para ele 
também, ficando sem saber o motivo pelo 
qual seu amigo não lhe escrevia mais.

Roberto notava que seu amigo vivia 
sempre solitário, sem ter ninguém para 
conversar, apesar dos amigos, ele ficava 
sempre em seu canto. O silêncio de Nicolau 
não é comprovação de falta de comunicação, 
pois o silêncio não é o vazio, mas sim um 
processo reflexivo, que permite a circulação 
do sentido, a troca de olhares, emoções e 
até mesmo um processo de interação com o 
próprio eu. É imprescindível o silêncio de Ni-
colau, ao viver sempre sozinho pelos cantos, 
assim; ele ficava refletindo sobre o mundo ao 
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seu redor, “Estava aqui olhando, disse ele, 
falando devagar; é interessante: há solidão 
até nas coisas; numa chuva, por exemplo...” 
(VILELA, 1994, p. 26).

Essa novela demonstra certo valor 
poético, segundo Eni Puccinelli Orlandi 
(2007, p.41), “Não só a poesia, aliás, mas na 
literatura em geral, o silêncio é fundamen-
tal.” O silêncio está presente em todo lugar 
onde existe a palavra, é um meio pelo qual 
tentamos entender as pessoas e o mundo ao 
nosso redor.

Em certa instância, Nicolau fica pensa-
tivo sobre o que significa o termo “compai-
xão,” relata que o ser humano, às vezes; sente 
compaixão até mesmo por coisas banais. E 
essa compaixão definida por ele, representa 
a sua própria realidade pessoal. Demonstra 
uma espécie de autopiedade, revela seu pró-
prio sofrimento e seu silêncio recolhido. Para 
Breton (1997, p.149):

O recolhimento é uma das moda-
lidades que o silêncio oferece aos 
que nele se instalam por momen-
tos. Retorno sobre si, capacidade 
de se deixar invadir pela paisa-
gem ou pela solenidade do local. 
Emoção de se sentir pertencer ple-
namente ao mundo, levado pela 
emoção da atmosfera reinante. O 
silêncio proporciona uma densida-
de que transforma a consciência e 
mesmo, às vezes, a modifica.

É a partir do silêncio e da interação 
com as coisas que Nicolau se encontra com o 
mundo a sua volta. Seu silêncio está presente 
em seu recolhimento, meio pelo qual o per-
sonagem volta a si mesmo, afastando-se do 
mundo familiar e social, que dita regras nas 
quais ele não se enquadra. O silêncio aparece 
sempre na condição humana, no interior de 
uma relação da pessoa com o mundo a sua 
volta, “o silêncio é uma via em direção a nós 
próprios, à reconciliação com o mundo.” 
(BRETON, 1997, p. 146).

Um dia Roberto encontra uma conterrâ-
nea dando notícias sobre as pessoas daquela 
cidade e fala que seu amigo continua beben-
do cada vez mais e mais. Roberto percebe, 
então, que o trato feito não foi cumprido. Ao 
saber dessa notícia, o narrador fica angustia-
do e, então, toma algumas providências em 
relação a seu amigo Nicolau (VILELA, 1994, 
p.41):

Escutei a notícia, e um pouco de-

pois fui para o quarto. Fechei a 
porta. Não queria que ninguém 
entrasse. Queria ficar sozinho – 
com meus sentimentos, meus pen-
samentos, minhas lembranças. 
No escuro do quarto, deitado com 
o rosto no travesseiro, eu chorei: 
chorei de raiva, de decepção, de 
desamparo. Meu coração, machu-
cado, se extravasava em lágrimas 
e em exclamações abafadas contra 
o travesseiro: “Então bebe, bebe; 
caia na rua, morra de beber. É isso 
que você quer, né? Então morra, 
morra!”

Posteriormente, Roberto decide esque-
cer tudo: Nicolau, o Rei da Sinuca, os compa-
nheiros de jogo, a cidade, os escritores russos 
e tudo aquilo que existia na lembrança de 
um passado o qual não queria mais lembrar, 
até mesmo que tinha vivido naquela pacata 
cidade. Roberto ficou decepcionado com seu 
amigo e passou a desprezá-lo. Logo depois, 
ficou sabendo da notícia que ele havia morri-
do e falou não sentir choque algum.

Já adulto Roberto retorna à cidade na-
tal, onde vivera sua infância e adolescência, 
e percebe que muita coisa mudou naquele 
lugar. Tinha muitas expectativas em rever 
aquele antigo ponto de encontro, mesmo 
sem saber se ainda existia por lá. Em segui-
da, sobe as escadas do local onde ficava O 
rei da sinuca e avista Frederico, o dono do 
estabelecimento, conversaram sobre o pas-
sado e as pessoas que ali conviviam. Entre 
seus anseios, estava o de saber onde estava 
à antiga placa do Rei da Sinuca, que também 
tinha sido trocada, assim como as outras 
coisas. Para o narrador a placa simbolizava 
todo o tempo convivido naquele local, era 
um objeto simbólico, “Faço questão; gostaria 
de tê-la como lembrança daquele tempo: foi 
um dos melhores de minha vida.” (VILELA, 
1994, p.45). Foi sobre aquela placa que aca-
bou seu primeiro amor. Na verdade, a placa 
era a última lembrança a ser silenciada.

Ao saber que Frederico ainda tinha a 
mesma guardada, Roberto fala em compra, 
pois ela lembra seu passado, “Para um es-
tranho, aquela placa seria só um pedaço de 
madeira velha, para mim, no entanto, era 
como se ela contivesse todo um passado, uma 
porção de histórias, pessoas, emoções.” (VI-
LELA, 1994, p. 49). Frederico dá a placa de 
presente para ele com o maior prazer. Depois 
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de alguns momentos conversando, Roberto 
se despede e vai para o hotel. Na mesma noi-
te, o narrador volta para São Paulo e quando 
chegou lá verificou que seu embrulho, que 
tinha um valor precioso havia sido esquecido 
em algum lugar e que seria impossível tê-lo 
de volta. E começou a refletir que apesar das 
coisas terem sentido; às vezes, é necessário 
renunciar, silenciando mais um objeto que 
lembrava seu passado.

Considerações finais
É com base em questões suscitadas ao 

longo desse estudo que é clara a postura de 
se atribuir ao silêncio posição secundária no 
processo de linguagem e o status de vazio, 
falta de comunicação ou ainda de sentido. 
Apesar disto, não há mera passividade ou 
apenas caráter negativo no silêncio, mas 
sentido múltiplo e possível que abre espaço 
para a compreensão do sujeito.

Ao observar uma obra literária que pos-
sui a marca do silêncio, pode-se notar que 
há a instauração de significados nas relações 
entre os personagens, o que pode acarretar 
um desbravamento da condição tanto in-
trínseca quanto extrínseca do ser. Estar em 
silêncio não é abdicar da condição de falante, 
mas assumir um posicionamento contrário 
àquele imposto pelo mundo moderno que 
transforma o homem em ser da comunica-
ção, por vezes esvaziado de sentido.

É notório o incômodo causado pelo 
silêncio na maioria dos sujeitos, que veem 
tal condição com angústia e insatisfação, 
buscando preencher esse buraco com o 
contínuo ruído de um tagarelar sem fim 
que nada significa verdadeiramente. Foi 
pensando em tais questões que o silêncio 
foi tema fulcral, com o objetivo de apontar 
alguns dos discursos suscitados por ele na 
novela Choro no travesseiro, de Luiz Vilela. 
Além disso, espera-se que os resultados 
obtidos com esta pesquisa possam contribuir 
para ampliar os estudos acerca da narrativa 
de Luiz Vilela, uma vez que, mesmo sendo um 
dos principais escritores contemporâneos da 
literatura brasileira, poucos são os estudos 
feitos na área acadêmica a seu respeito. Por-
tanto, este projeto buscou ampliar a visão da 
obra de Vilela a partir de contribuições ad-
vindas de bases filosóficas, como o silêncio.
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A escrita na política
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Em resumo, a escrita pode ser tomada como uma das causas principais do 
aparecimento das civilizações modernas e do desenvolvimento cientifico, 
tecnológico e   psicossocial da sociedade nas quais foi adotada de maneira 
ampla. Por outro lado, não podem ser  esquecidos fatores como relações de 
poder e dominação que estão por trás da utilização restrita ou generalizada de 
um código escrito.( Tfouni, 1995, p. 14)

A escrita: alfabetização e letramen-
to

No inicio das civilizações acredita-se 
que o homem primitivo utilizava alguns có-
digos para se comunicar. Esta comunicação 
se dava através de desenhos deixados em 
pedras, cavernas, utensílios domésticos, 
gravuras estas que deviam representar suas 
crenças, valores e costumes. Estas marcas 
por eles deixadas, por vezes se tornam in-
compreensíveis. Ressaltamos ainda, que na 
sociedade ágrafa, seus ensinamentos sobre a 
vida, educação, natureza e etc., se dar através 
da oralidade, portanto não há registro escrito 
sobre eles, tudo que conhecemos sobre o 
homem daquele tempo, é o que os homens 
de nosso tempo escreveram na tentativa de 
entender a sua própria história, num tempo 
passado que ainda se faz presente. 

É valido observar ainda, que as gravuras 
do homem primitivo, não busca representar 
a fala, isso ocorreu com o surgimento da es-
crita. E é esta representação da fala, através 
da escrita, que nos interessa neste ensaio, 
já que é o uso, que se faz desse mecanismo, 
que permite que ela seja usada em favor dos 
poderosos (entre eles os políticos) e em des-
favor daqueles que não possuem o domínio 
das letras e do discurso. 

Assim, não buscamos aqui sobrevalori-
zar a escrita, mas sim observar o modo como 
a escrita vem sendo utilizada como ferramen-
ta de poder. Neste sentido, é valido destacar 
que com o surgimento da escrita apareceram 
também alguns termos para conceituar aque-
le que dominava ou não a escrita, os termos 
mais recorrentes são: analfabeto, alfabetizar 
e alfabetização. Segundo Magda Soares:

Analfabeto é aquele que é privado 
do alfabeto, a que falta o alfabeto, 
ou seja, aquele que não conhece 
o alfabeto, que não sabe ler e 
escrever. (ao pé da letra, significa 

aquele que não sabe nem o alfa 
nem o beta – alfa e  beta são as pri-
meiras letras do alfabeto grego; 
em outras palavras: aquele que 
não sabe bê-a-bá.) [...] alfabeti-
zar é tornar o individuo capaz de 
ler e escrever. [...] alfabetização 
é a ação de alfabetizar, de tornar 
‘alfabeto’”. ( SOARES.1998, p.30-
31)

Estes são termos bem conhecidos de 
toda a sociedade, qualquer pessoa que tenha 
o mínimo de conhecimento sabe o que signi-
ficam os termos acima, em meados da déca-
da de 80 surge um novo termo: letramento, 
mais complexo, que merece um pouco de 
mais atenção. Para alguns, o letramento é 
apenas mais uma ferramenta de poder e de 
exclusão, por levar em conta que inicial-
mente o interesse estava em alfabetizar, 
ensinar o uso das letras. Um exemplo é o que 
ocorria até pouco tempo no Brasil, quando os 
analfabetos não tinham direito a voto, o que 
acontecia por conta disso é que os políticos 
(através das políticas públicas), na tentativa 
de angariar votos, buscavam ensinar o eleitor 
a desenhar o próprio nome, com o qual  já 
era considerado alfabetizado.

Na perspectiva de Kleiman, “podemos 
definir hoje o letramento como um conjun-
to de práticas sociais que usam a escrita, 
enquanto sistema simbólico e enquanto 
tecnologia, em contextos específicos, para 
objetivos específicos.” (1995, p.19). Frisamos 
ainda, que é válido observar que o individuo 
alfabetizado, não é necessariamente letrado 
e vice versa, o não alfabetizado pode ser le-
trado, mas em contra partida não tem acesso 
a sistematização da instituição escolar, dos 
livros. Quem tem o poder do discurso, da 
escrita, sobressaem aqueles que não o detém, 
é interessante para os poderosos que o povo 
não detenha esse poder.
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É exatamente este ponto que interessa 
para nosso ensaio, visto que pretendemos 
analisar a maneira como o político José 
Guiomard dos Santos, utilizava a escrita como 
aparato de poder para o seu governo, pois 
ele era um individuo alfabetizado e letrado 
governando uma sociedade praticamente 
analfabeta. No decorrer deste artigo, iremos 
nos deparar com o discurso de posse do então 
Governador do Estado do Acre na década 
de 50, e com trechos de algumas cartas dos 
eleitores que se utilizavam da escrita para 
agradecer as “bênçãos” recebidas e solicitar 
os famosos “favores” políticos. Para com-
preendermos como os poderosos utilizam 
a escrita a seu favor, utilizaremos as cartas 
encontradas no acervo intitulado: José 
Guiomard. Este acervo pertence ao centro de 
Documentação Histórica- CDIH da Universi-
dade Federal do Acre – UFAC.  

A escrita e o poder
Ao conhecermos a historia do Acre mais 

especificamente, nos deparamos com casos 
de dominação e exploração sofrida pelos 
seringueiros,  que por vezes eram engana-
dos por não saberem  ler ou escrever. Isso 
acontecia porque o seringueiro, que chegava 
as terras acreanas se via obrigado a pagar 
suas roupas, as ferramentas que usaria na 
extração da borracha, a alimentação que era 
fornecida pelo patrão etc.. Estes produtos 
eram fornecidos a preços exorbitantes; como 
o seringueiro não tinha recursos ele compra-
va “fiado” e o material adquirido era anotado 
em livros.

Acontece que, com raras exceções, as 
anotações dos valores e produtos eram alte-
rados, quer dizer, quando seringueiro pegava 
na conta um pacote de café, em seu saldo 
eram colocados dois, mas como ele não sabia 
ler, isso passava despercebido, assim ficava 
cada vez mais endividado. Acerca deste fato, 
Albuquerque observa:

A escrita é instrumento de poder, 
exercer a escrita implica num 
exercício de poder. O “livro de con-
ta corrente” é,  também, um livro 
que articula que articula os meca-
nismos de domínio e disciplina no 
interior do seringal.mais que um 
livro, ele simboliza toda uma ca-
deia de endividamentos e, funda-
mentalmente, formas de controle 
e subordinação dos trabalhadores 
rurais frente ao barracão (ALBU-

QUERUE, 2005. p. 66)

O exemplo mostra ao leitor que a es-
crita, desde a vinda dos seringueiros para 
a exploração da borracha, já era utilizada 
como ferramenta de manipulação e de poder 
por parte daqueles que faziam uso das letras. 
É neste sentido que apresentamos ao leitor 
um dos políticos que mais usufruiu deste 
recurso, o José Guiomard do Santos.

“O pai da pobreza acreana” José 
Guiomard dos Santos 

Foto 1. José Guiomard Santos, discursando no dia da 
sua posse como Governador do Território do Acre. 

1946. Cdih.

Convido o leitor a conhecer um pouco 
sobre o político José Guiomard dos Santos.  
Ele era militar, governou no território do 
Acre nos anos 1946 -1950, período em que 
os governantes eram indicados pelo presi-
dente da republica, geralmente vindos de 
outros estados. Era filiado ao Partido Social 
Democrático (PSD), mas é apenas em 1950 
que “adota para si a bandeira da elevação do 
Acre a estado e tenta capitalizar o êxito desta 
empreitada a seu favor no campo político 
local.” ( SILVA 2001.p.69)

Guiomard é referência na historiogra-
fia, porque foi autor da lei nº2654/57, cujo 
objetivo era transformar o Território Federal 
do Acre em estado federado. Essa passagem 
foi aprovada em 15 de julho de 1962 decreto 
federal n°4070/62.

Governou o território em um período 
em que a cidade ainda apresentava caracte-
rísticas de colônia, por este motivo adotou 
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o discurso da “modernidade”, quer dizer 
queria levar Rio Branco ao perfil das grandes 
cidades, já que a capital se mostrava bas-
tante “atrasada” se comparada aos grandes 
centros urbanos. Procurou então construir 
monumentos que representassem uma civili-
zação moderna. Construiu a fonte luminosa, 
concluiu a construção do Palácio Rio Branco, 
que havia sido iniciada ainda na década de 
1920, na gestão de Hugo Carneiro.

Com isso ganhou o titulo de Governa-
dor “modernista”, pois trazia para o Acre a 
“civilização” e a “modernidade”. Era ligado á 
igreja católica e visto como “bom moço” pela 
maioria dos “cidadãos”.

Tinha como prática política enviar e 
receber cartas já que esta era a forma que o 
povo encontrava para ter contato com o “pai 
da pobreza acreana”; nelas, pediam todo os 
tipo de “favores”, como consultas médicas, 
bolsa de estudos, empregos, entre outros. Isto 
porque a maioria da população não conhecia 
seus direitos, mas apenas seus deveres. 

Chauí ao analisar a sociedade brasileira 
em seu livro “Conformismo e Resistência: as-
pectos da cultura popular no Brasil” destaca 
que na sociedade brasileira:

“Todas as relações tomam a forma 
da dependência, da tutela, da con-
cessão, da autoridade e do favor, 
fazendo da violência simbólica a 
regra da vida social e cultural. Vio-
lência tanto maior porque invisível 
sob o paternalismo e o clientelis-
mo, considerados naturais e, por 
vezes, exaltados como qualidades 
positivas do ‘caráter nacional’”. 
(1986, p.54)

Observamos que o modelo governa-
mental de nosso político obedecia a regras 
clientelista e paternalista, fato que pode ser 
observado no trecho de uma destas cartas 
por ele recebida: 

... Saúde, presados (sic) senhores, 
muito respeitosamente venho com 
está demostrar (sic) sou um dos 
eleitores mais antigo e tenho fei-
to alguns esforço pelo partido e 
que tenho quarenta anos de luta 
no pesado so (sic) com um braço, 
mas agora me acho com as for-
ças abatida devido a luta e doen-
ças recorro-me ao ilustre senador 
como chefe e que foi o pai da po-
breza acreana. Para ver se posso 
conseguir, um auxilio por meio de 

um empréstimo, para fins de con-
seguir um meio mais fácil para 
viver trabalhando e ir pagando 
a prestações em praso (sic) mar-
cado.” (caixa 137. 15 de junho de 
1966. J.L.S acervo José Guimard. 
Centro de Documentação Históri-
ca - CDIH da Universidade Fede-
ral do Acre.  )

As intrigas políticas, os favorecimentos, 
as formas de articulações, são recorrentes 
também nas cartas:

“ Venho por meio desta comuni-
car o recebimento de seu lindo 
cartão de boas-festas, que nos deu 
grande alegria em recebê-lo. ... O 
vosso nome junto a de sua esposa 
tem sido para mim motivo de ad-
miração, bem como para todos os 
acreanos. ... Quero lhe fazer ciente 
de que até a presente data ainda 
não ouvi e nem vi pessoa alguma 
reclamar de sua esperimentada 
(sic) administração neste tão afa-
mado território. .. Em virtude da 
administração do snr. (sic) Cel. 
A. e seus péssimos correligioná-
rios muito tem desgostado a po-
pulação, pelo menos a de Xapuri, 
é uma das mais queixosas, e isto 
tem dado motivo para que, todos 
com justa razão o enalteçam pelas 
grandiosas obra que o snr. (sic) 
aqui estendeu e pelo modo cor-
dial e inteligente soube angariar a 
amizade e apoio de toda essa po-
pulação. ... Seu nome jamais será 
esquecido, pelo menos, por aqueles 
que saibam ser reconhecidos do 
bem que o snr, tanto fez por essa 
gente desse tão longínquo territó-
rio. ... Felizmente que agora veio 
para o Acre, um governador a al-
tura das necessidades e das difi-
culdades aqui existentes. ...Quero 
lhe dizer que o papai, a pedido dos 
petchistas, (sic) foi representá-
-los e defende-los bem como toda 
a população que até então vem 
sendo oprimidas pela estupidez do 
prefeito. Acredite que até mesmo 
o bondoso e simpático Dr. J. K., 
medico dessa comarca, homem, de 
cuja capacidade se faz distinguir e 
se reperente (sic) em todo esse ter-
ritório, pois bem tem sido coagido 
e perseguido por esta figura desco-
nhecida aqui no Acre, bem como a 
snr. D. K., que revela uma senho-
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ra de respeito e distinta para com 
todos aqui em Xapuri.” (caixa 136. 
15 de março 1952. B.V.S.A. Acer-
vo José Guimard. Centro de Do-
cumentação Histórica - CDIH da 
Universidade Federal do Acre.  )

Observemos que estes manuscritos 
eram ferramentas de poder, bastante uti-
lizadas por José Guiomard do Santos, pois 
a maioria daqueles que lhe escrevia tinha 
suas cartas respondidas pessoalmente pelo 
político, seja para atender aos pedidos ou 
para desculpar-se diante da impossibilidade 
de conceder-lhes as “bênçãos” solicitadas 
pelos eleitores. Acreditamos que estes pedi-
dos eram feitos porque no estado brasileiro 
era comum os direitos serem “apresentados 
como concessão e outorga feitas pelo Estado, 
dependendo da vontade pessoal ou do arbí-
trio do governante.” (CHAUÍ, 1986.p 54).     

Vale frisar que o governador era bem 
visto pela população, afinal de contas ele era 
o “pai da pobreza”, era ele que representava 
o poder, muito bem articulado em seus dis-
cursos ao se dirigir aos pobres e analfabetos 
desta região. As imagens que circulavam dele 
na sociedade era a de um homem sereno, 
justo, fiel à esposa e a Deus, e que por esses 
motivos havia sido escolhido para governar 
o território. “Merecia respeito porque res-
peitava”. Abaixo, deixamos uma fotografia 
do então governador fotografado dentro 
da igreja em estado de reverencia. Elevado 
sobre a comunidade de fieis e o próprio altar, 
este era um católico exemplar, tinha o apoio 
da igreja que predominava o território, a 
igreja católica. Inclusive Guiomard e a igreja 
trocavam “favores” um apoiando o outro, o 
político prometia reformas na igreja e a igreja 
lhe daria apoio político. Ressaltando que as 
pessoas obedeciam a igreja, o que facilitava 
na forma de devolver os favores para o go-
verno, a igreja lhe apoiava e sucessivamente 
os fieis.

          
Foto 2.Guiomard dos Santos na igreja na Sagração 
episcopal de D. Júlio Martiolli.1948. Fonte: Cdih – 

UFAC).

Eram fotografias como esta, que circu-
lavam nos jornais impressos, que fortaleciam 
a imagem do homem de bem. 

Discurso e o Poder
O discurso é uma ferramenta do poder, 

e o político aqui analisado conhecia muito 
bem esta ferramenta, tanto que todos os 
seus discursos eram primeiramente escritos 
e provavelmente ensaiados, para posterior-
mente serem proferidos, já que a maioria 
da população acreana não era alfabetizada a 
melhor maneira de se fazer ouvir era falan-
do e não apenas escrevendo nos meios de 
comunição. Abaixo temos parte do discurso 
do recém “empossado” Governador do Ter-
ritório do Acre:

Agradeço ainda, é Providência a 
circunstância de que o meu primei-
ro encontro com esta terra se efeti-
vasse junto da volta da Empresa, 
onde primeiro correu sangue, para 
que o Acre fosse Brasil. Longe de 
mim a idéia de qualquer compara-
ção com grande caudilho, que veio 
cumprir, no outro extremo da Pá-
tria, o destino heróico da sua gen-
te de sentimento do Brasil. Minha 
missão é de paz. Mas aquele lugar 
será sempre uma lembrança e um 
estímulo. Acreanos! Se os compa-
nheiros de Plácido tiveram força 
para sustentar guerra tão difícil 
e áspera, porque os descendentes 
dos heróis não poderão vencer 
uma luta que é só contra o deser-
to e a floresta, contra a discórdia 
e a maledicência, contra a incom-
preensão e a desesperança? De 
mim, vos direi neste momento que 
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tenho os olhos postos em um gran-
de dia. Dia em que os condores de 
alumínio, cruzando o Atlântico in-
fletirão, não somente para o Sul, 
mas também no sentido dos para-
lelos, em busca do Acre e dos países 
andinos. Dia em que a borracha 
encontrará dentro da própria Pá-
tria, sem sustos, nem os sobressal-
tos de hoje para os seus legítimos 
donos, o preço estável, preço justo 
e compensador de tantos traba-
lhos e sacrifícios, descendo com 
mais velocidade os afluentes ama-
zônicos, para Manaus e Belém, ou 
remontando o planalto central, 
atraída pelos grandes centros de 
São Paulo e Rio, via Mato Grosso. 
Dia virá em que o Acre, que ora 
serve de exemplo de descrédito, 
figurando na imprensa carioca e 
na Constituinte, como motivo para 
a supressão dos Territórios; dia 
virá em que o Acre será terra feliz 
e rica, capaz de servir de exemplo 
aos seus irmãos mais novos – Pon-
ta Porã, Iguassu, (sic) Guaporé, 
Amapá, e sim engenheiro – solda-
do. Não sou um visionário – entre-
vejo a hora do Acre. Longínqua, ou 
perto, não é tanto o que importa. 
Tão pouco importa que não seja 
eu, então, o vosso governador! Os 
homens passam... mas prepare-
mo-nos para tão grande dia!
E, finalmente, faço questão de di-
zer-vos – creio e nos Acre e nos 
acreanos. Confiai, pois, em mim, 
como eu já confio plenamente em 
vós. Sei que esta confiança não me 
faltará; mesmo porque vos con-
fesso que ouvem! Dirijo-me aos 
vossos filhos e netos, que me julga-
rão. De fato não me interessa, em 
demasia, o conceito dos presentes. 
Penso, antes, no juízo desse que 
ainda não podem opinar. Traba-
lharei para os homens de amanhã, 
e para que eles digam um dia, o 
que em verdade me interessa – 
veio pela sua Pátria, serviu ao Acre 
com fé e entusiasmo, e voltou com 
a consciência tranqüila”.  (Discur-
so de Posse de José Guiomard dos 
Santos)

Observamos, com este discurso, que de 
fato Guiomard dos Santos era um homem 
letrado, e disso se utilizava para ludibriar 
seus ouvintes, falava de coisas incompreen-

síveis para a maioria de seus eleitores, e no 
fim exaltava a terra de um povo esquecido, já 
que neste momento da história o Acre já não 
era a terra do “ouro branco”. Acreditamos 
que ao proferir a frase “Creio no Acre e nos 
acreanos” ele conseguiu conquistar aqueles 
que resistiam a sua fala, pois ainda hoje esta 
é uma frase que se faz presente em disser-
tações, artigos, resenhas e discursos de toda 
ordem.

Ele encantava o povo principalmente 
quando ia discursar “O discurso, a palavra, 
foi à estratégia que usou para dominar, 
persuadir e convencer.” (BEZERRA,2006. 
p.141). 

Conclusões
Neste ensaio, buscamos refletir acerca 

do uso da escrita como ferramenta de poder, 
que foi muito bem utilizado por José Guio-
mard dos Santos, um exímio orador e para 
alguns populares grande político, que deixou 
um legado de cartas escritas que hoje per-
tencem ao acervo do Museu Universitário da 
Universidade Federal do Acre. Esse acervo 
nos permite hoje avaliar como a escrita foi 
utilizada para ludibriar um povo que buscava 
modernidade e obteve modernização.

A partir deste estudo podemos ainda 
fazer um paralelo com a situação atual do 
estado do Acre, já que ainda percebemos 
que nossos políticos vendem a ideia de que 
aprender a ler e escrever significa ascender 
socialmente, de modo que se o cidadão não 
faz uso das práticas da escrita (letrado) ele 
é portanto incapaz e deve ser ensinado a 
pensar.

Verificamos ainda que neste governo 
imperou o mito de que o homem letrado 
é mais capaz, mais inteligente, ideia esta 
compartilhadas inclusive por aqueles que 
não sabem ler nem escrever, que era o caso 
da maioria dos acreanos.   

Confirmamos assim a analise de Mari-
lena Chauí sobre a nação brasileira, já que ao 
estudar sobre a campanha política de Lula á 
presidência no ano de 1982, em que o jargão 
dele era “um brasileiro igualzinho a você” ela 
constata que o brasileiro rejeita a sua pró-
pria imagem, pois deseja ser governado por 
alguém que detém o saber, e não por alguém 
que é igualzinho a ele mesmo: “analfabeto, 
desqualificado, burro.” 

Deste modo constatamos que Guiomard 
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do Santos era aclamado pelo povo, pois era 
o oposto deles, sabia falar “bonito”. Era um 
homem das letras, e sabia usa-las muito bem 
a seu próprio favor. Como ele bem disse em 
seu discurso de posse: “Trabalharei para os 
homens de amanhã, e para que eles digam 
um dia, o que em verdade me interessa – 
veio pela sua Pátria, serviu ao Acre com fé 
e entusiasmo, e voltou com a consciência 
tranquila”.  

Enfim, ele estava escrevendo para o 
futuro a sua própria historia.

Notas 
1  Mestranda em Letras pelo programa de Pós-Gra-
duação da Universidade Federal do Acre – UFAC.
As fotos apresentadas no corpo deste trabalho pertencem ao 
acervo intitulado: José Guiomar. Disponíveis no Centro de 
Documentação Histórica- CDIH da Universidade Federal do 

Acre- Ufac. 
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Introdução
Desenvolver pesquisa no âmbito da 

Educação Matemática Crítica, um dos vieses 
da Educação Matemática que, essencial-
mente, tem como objetivo a melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem, e que as 
preocupações fundamentais são com os as-
pectos políticos, tecnológicos e econômicos 
da Educação Matemática, e como posiciona-
mento reflexivo e crítico, em busca de uma 
formação democrática e cidadã, pode ser 
pensado levando em consideração algumas 
ideias que estão no cerne das temáticas que 
serão apresentadas ao longo deste estudo.

No momento atual, no âmbito do siste-
ma educacional somos constantemente ques-
tionados sobre o que pode ser considerado 
um bom ensino de Matemática. Sabemos, no 
entanto, que a as respostas não são simples e 
podem ser dadas segundo a concepção de en-
sino, de matemática, de professor e tudo isto 
está intrinsecamente ligado as finalidades da 
educação priorizada, bem como os contextos 
sociais, políticos, econômicos e culturais em 
que a questão é posta e, portanto, a concep-
ção filosófica que cada um a possui Mendes 
(2009).

Neste estudo, apresentamos que a 
necessidade de construir um entendimento 
de que o ato de ensinar e aprender pode ser 
pautado no diálogo entre o professor e aluno, 
e o conhecimento escolar com o cotidiano 
da escola. Isto é, o diálogo entre professor 
e aluno que se configura como a relação 
pedagógica, e a partir de então  grande parte 
das relações, sejam elas da instituição, da co-
munidade, aqueles o qual se estabelece uma 
relação de comunicação, não é algo novo. 
Constata-se que estas preocupações existem 
desde os progressistas como Dewey, passan-
do por Freire, Giroux, com o movimento da 

Pedagogia Crítica e no campo da Educação 
Matemática Crítica com Skovsmose e não 
diferente no campo da Etnomatemática, 
principalmente com as contribuições de 
D’Ambrosio.

Para tanto, num primeiro momento, 
este estudo é dedicada a um debate teórico 
sobre a constituição da Educação Matemá-
tica Crítica1 a partir das ideias da pedagogia 
crítica, ressaltando os aspectos políticos, 
tecnológicos e econômicos que a mesma 
estabelece com a Educação Matemática, com 
a Etnomatemática e a sociedade.  

O objetivo geral deste trabalho é trazer 
elementos que contribuam para o debate 
teórico dos conhecimentos escolares na 
aproximação entre EMC e Etnomatemática.

A partir da temática levantada e do ob-
jetivo explicitado, tem-se a seguinte questão: 
Quais os pressupostos e fundamentos teóri-
cos da EMC, assim como as dimensões que 
se retroalimentam com a Etnomatemática? 
Dando suporte a esta pergunta, nos ques-
tionamos: Quais os pressupostos teóricos 
da Educação Matemática Crítica podem ser 
considerados relevantes relativamente aos 
conhecimentos matemáticos escolares arti-
culando-os com a Etnomatemática? Como 
assumir a dinâmica do ensino de matemáti-
ca, partindo da relação da EMC com a Etno-
matemática, considerando que a matemática 
escolar necessita de uma contextualização e 
conexão com outras áreas de conhecimento 
(científico, aplicado), se o currículo, os 
parâmetros, as diretrizes de alguma forma 
enquadram os conteúdos em uma sequência 
e em blocos prioritários?

Para tentar responder estas questões, 
com vias a atingir o objetivo já estabelecido, 
realizou-se o estudo teórico contendo as 
principais ideias de autores que formam a 
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base da Educação Matemática Crítica e da 
Etnomatemática. Feitas estas considerações 
passamos a apresentar algumas ideias da 
pedagogia crítica, transitando pela EMC, 
Etnomatemática até chegar às supostas in-
terfaces entre as mesmas. 

A Pedagogia Crítica em Paulo Frei-
re

Antes de iniciar a discussão em Freire, 
encontramos em Dewey (1967) a compreen-
são que a educação, a filosofia e a ordem 
social constituíam um todo indissociável, 
e seria impossível desejar a superação das 
mazelas de uma sem contar com alterações 
radicais em outra. Filósofo, ativista social 
e pensador da educação, Dewey desenvol-
veu uma obra em que os grandes temas 
filosóficos e educacionais se fundem em uma 
reflexão arguta e sistemática voltada para a 
crítica do presente, a fim de mobilizar ações 
para a construção de uma nova sociedade, a 
sociedade democrática.

 Dewey (1967) analisa a educação como 
uma necessidade de vida humana, ocorrendo 
em qualquer sociedade, desde as primitivas. 
A educação visa manter e renovar a comuni-
dade, operando a transmissão da experiên-
cia e a reconstrução de práticas e valores 
coletivos. O principal objetivo da educação 
segundo o autor seria habilitar os indivíduos 
a dar continuidade a sua educação, e que o 
objeto da aprendizagem é a capacidade de 
desenvolvimento constante. 

Para que a proposta acima possa aconte-
cer de fato, é preciso construir um ambiente 
de vida associada, em que a educação vigora 
em meio ao livre intercâmbio e à cooperação 
entre os indivíduos, permeada pela posse 
comum dos conhecimentos e pela igualdade 
na aquisição dos valores socialmente rele-
vantes. Daí, que só na sociedade democrática 
os objetivos educacionais são efetivados 
realmente para todos, tornando-se a educa-
ção um meio para desenvolver o indivíduo 
sem a imposição de finalidades externas ao 
processo educativo. 

Continuando a ideia de Dewey de que a 
educação é o principal passaporte do sujeito 
para uma sociedade democrática Giroux 
(1997) constata que a Educação não está à 
parte das questões sociais. Pelo contrario, ela 
é reflexo do momento sócio-histórico em que 
se vive e por isso não se deve imaginar que 

ela seja uma linguagem própria, alheia a todo 
esse contexto. De acordo com Giroux (1997):

A linguagem da educação não é 
simplesmente teórica ou prática; 
é também contextual e deve ser 
compreendida em sua gênese e 
desenvolvimento como parte de 
uma rede mais ampla de tradições 
históricas e contemporâneas, de 
forma que possamos nos tornar 
autoconscientes dos princípios e 
práticas sociais que lhe dão signifi-
cado. O sentido da origem de nossa 
linguagem, como ela é sustentada 
e como ela funciona para identifi-
car e construir experiências parti-
culares e formas sociais são aspec-
tos essenciais do projeto da teoria 
crítica (GIROUX, 1997, p. vii).

Se pensarmos no momento de aviamento 
e de desvalorização do trabalho do professor 
em todos os níveis e por outro lado estamos 
imbuídos em transformar o que está posto, 
encontramos na Autonomia da Pedagogia 
de Freire (2011) elementos constitutivos da 
prática docente enquanto dimensão social e 
política da formação humana. Freire (2011) 
adverte-nos para a necessidade de assumir-
mos uma postura vigilante contra todas as 
práticas de desumanização. Segundo Freire, 
para que tal propósito possa acontecer, o 
saber-fazer da autorreflexão crítica e o saber-
-ser da sabedoria exercitada, constantemen-
te, podem nos ajudar a compreender e fazer 
a necessária leitura crítica dos verdadeiros 
motivos que levam a degradação humana e 
a razão de ser do discurso fatalista da globa-
lização.   

Soares (2008) ancorada em Freire 
complementa que pensar numa Educação ao 
contrário da ideia de espaço para o debate 
das relações de poder que estão intrínsecas 
ao processo escolar, é ter uma posição ingê-
nua, neutra de quem estuda. Não estamos 
no mundo apenas para constatar, mas sim 
para decidir, escolher e intervir na realidade. 
É inútil estudar por estudar, de forma des-
comprometida como se, misteriosamente, 
de repente, nada tivéssemos que ver com o 
mundo e distante dele, ele estando alheio a 
nós e nós a ele.

Nessa linha de pensamento, os autores 
citados anteriormente vêem as escolas como 
locais de dominação e de reprodução de 
desigualdades sociais (BOURDIEU, 2011). 
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Freire, compreende ser  possível dizer que a 
relação de opressão está presente na escola. 
E os defini da seguinte maneira: os profissio-
nais da Educação como opressores, tolhendo 
a liberdade de pensamento, ação e escolha 
dos alunos, os oprimidos. É o reflexo das 
relações sociais no mundo escolar.

A situação de opressão citada por Freire 
pode ser observada nas escolas por meio do 
tipo de Educação que se utilizam esse tipo de 
situação que o mesmo cunhou de educação 
bancária. Freire (2011, p. 47), numa visão 
crítica e progressista defende que “Saber que 
ensinar não é transferir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para a sua própria 
produção e construção”. 

 Ainda nessa seara, Giroux (1997) e 
outros pensadores da Pedagogia Crítica 
acreditam que os professores precisam está 
conscientes que, além do conteúdo progra-
mático que eles desenvolvem junto com seus 
alunos, há também um currículo oculto, ou 
seja, é preciso haver o reconhecimento do 
relacionamento íntimo e complexo entre a 
instituição de ensino e as instituições eco-
nômicas e políticas da sociedade em que se 
encontra. Uma vez reconhecida à relação 
entre o processo escolar e a sociedade de for-
ma mais ampla, questões acerca da natureza 
e significado da experiência da escolarização 
podem ser vistas a partir de uma perspectiva 
teórica capaz de elucidar o relacionamento 
muitas vezes ignorado entre conhecimento 
escolar e controle social. 

Ao perceber está relação é possível 
pensar a focalizar o ensino tácito que ocorre 
nas mesmas e a desvelar as mensagens ideo-
lógicas embutidas tanto no conteúdo do cur-
rículo formal quanto as conexões sociais do 
encontro em sala de aula.  Embora tenha que 
haver uma preocupação com os saberes a se-
rem ensinados, com as formas de instrução, 
com os objetivos e avaliação (ele não nega 
que tais preocupações sejam importantes), 
também é preciso se preocupar com outras 
mensagens e intenções que estão escondidas, 
ocultas, como:

As mensagens e valores que são 
transmitidos aos estudantes silen-
ciosamente através da seleção de 
formas específicas de conhecimen-
to, do uso de relações específicas 
em sala de aula, e das característi-
cas definidoras da estrutura orga-
nizacional escolar. As mensagens 

de discriminação de raça, sexo e 
classe que espreitam por trás da 
linguagem dos objetivos e da disci-
plina escolar são convenientemen-
te ignoradas, ... a compreensão de 
como a ideologia funciona fornece 
aos professores uma ferramenta 
heurística para examinar como 
suas próprias visões sobre o co-
nhecimento, natureza humana, 
valores e sociedade são mediadas 
através das suposições de “senso 
comum”que usam para estruturar 
suas experiências em sala de aula, 
... as escolas não são simplesmente 
locais de instrução, mas também 
locais onde a cultura da sociedade 
dominante é aprendida e onde os 
estudantes experimentam a dife-
rença entre aquelas distinções de 
status e classe que existe na socie-
dade mais ampla, ... os educadores 
tradicionais podem indagar como 
a escola deveria esforçar-se para 
atingir determinada meta, mas ra-
ramente indagam por que tal meta 
seria benéfica para alguns gru-
pos sócio-econômicos e não para 
outros, por que as escolas, como 
atualmente organizadas, tendem 
a bloquear a possibilidade de que 
classes especificas consigam uma 
medida de autonomia política e 
econômica  (GIROUX, 1997, p. 36-
38).

São as tais relações que tanto Giroux 
como  Freire destaca em seus textos como 
as mensagens transmitidas pelo discurso 
na prática docente, a compreensão de como 
funciona a ideologia, o senso comum dos 
alunos, o papel da escola em contribuir para 
a formação capaz de emancipar os alunos. 
Como o próprio Freire (2011) já destacou que 
ensinar não é transferir conhecimento, mas 
sim compreender que ensinar: exige cons-
ciência do inacabamento; exige o reconheci-
mento de ser condicionado; exige respeito a 
autonomia  do ser do educando; exige bom-
senso; exige humildade, tolerância, e luta 
em defesa dos direitos dos educandos;exige 
apreensão da realidade; exige alegria e es-
perança; exige a convicção que a mudança 
é possível e exige curiosidade.  

Ainda, em Freire (2011, p. 89) encon-
tramos a crença de que “uma das qualidades 
essenciais que a autoridade docente demo-
crática deve revelar em suas relações com 
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as liberdades dos alunos é a segurança em 
si mesma”, o teórico esclarece que é a segu-
rança que se expressa na firmeza com que se 
atua, com que decide, com que respeita as 
liberdades, com que discute suas próprias 
posições, com que aceita rever-se.

Em busca desta consciência diz Freire 
(2011) é fundamental perceber que ensinar 
exige: segurança, competência profissional 
e generosidade, comprometimento,com-
preender que a educação é uma forma de 
intervenção no mundo, liberdade e au-
toridade, tomada consciente de decisões, 
saber escutar, reconhecer que a educação é 
ideológica, disponibilidade para o diálogo e 
querer bem ao educando.   

Educação Matemática Crítica
Na esteira da difusão da Educação 

Matemática Crítica, Skovsmose (1999, 2007, 
2010), descreveu a Educação Matemática 
Crítica, não como uma nova teoria da Edu-
cação Matemática – EM, mas sim como 
uma preocupação para com ela. Skovsmose 
(2007) encampa o debate sobre as dimen-
sões política, econômica e tecnológica que 
devem permear a educação, entende que a 
falta de um solo fundante onde possamos 
fincar nossas crenças, modos de verdades, e 
lutar por elas remete a nos questionar sobre 
os objetivos da educação matemática. 

Mostra, com clareza, o solo movediço 
em que nos encontramos, hoje, nos contor-
nos da sociedade da informação, sociedade 
do conhecimento, sociedade do risco e da 
globalização. Com esse depoimento, per-
cebemos a intenção do autor de esclarecer 
que esse movimento crítico não se refere 
necessariamente a algo inédito, como um 
novo ramo de estudo da EM, mas sim a uma 
reflexão sobre os caminhos que podem ser 
percorridos pela EM se houver uma preocu-
pação com os pressupostos que envolvem o 
ensino e a aprendizagem das Matemáticas.

Skovsmose (1999) afirma que há uma 
importante necessidade de que a EM seja 
considerada pelos estudos sociais como uma 
área que poderia revelar novos aspectos da 
dinâmica social. O autor acrescenta que a 
EM tem função importante no sentido de 
promover discussões sobre o papel da Mate-
mática na sociedade. 

Nessa obra, Skovsmose (1999) também 
reitera que a Educação Matemática Crítica 

não é uma nova teoria nem um tópico parti-
cular da Matemática, mas sim uma expressão 
de algumas preocupações mais amplas sobre 
a EM.

A quem interessa que a Educação 
Matemática seja organizada dessa 
maneira? Para quem a Educação 
Matemática está voltada? Como 
evitar preconceitos nos processos 
analisados pela Educação Mate-
mática que sejam nefastos para 
grupos de oprimidos como traba-
lhadores, negros, “índios” e mulhe-
res? (SKOVSMOSE, 2001, p. 7).

Uma das principais preocupações das 
investigações de Skovsmose e Alrø (2010) 
com a comunicação entre professores e alu-
nos e entre os próprios alunos em ambiente 
de estudo,  de maneira que qualitativa pode 
justificado pela afirmação que seguinte, “As 
qualidades da comunicação em sala de aula 
influenciam as qualidades da aprendizagem 
em Matemática” (SKOVSMOSE; ALRØ, 
2010, p. 11). 

Como já destacado anteriormente, esta 
também é uma inquietação de Freire. Ele 
defende que a dificuldade no diálogo entre o 
educador e o educando baseia-se, muitas ve-
zes, na própria relação que eles estabelecem 
com o conteúdo programático em situação. 
Podemos perceber quando analisamos o 
posto por Freire ( 1979, 1981, 1987, 2011),  
defende que para alcançar a democracia o 
diálogo é  parte fundante e primordial  para 
a construção do conhecimento em sala de 
aula, visando um ensino em que todos (pro-
fessores e alunos) aprendem  a partir dessa 
construção coletiva e crítica.

Em consonância ao que Freire sempre 
defendeu, ou seja, a esperança de na práti-
ca docente ser possível alcançar o diálogo 
entre professor e aluno, Skovsmose (2001) 
também argumenta que o professor deve 
procurar observar, em situações de aprendi-
zagem, as perspectivas dos alunos, a fim de 
aproximar as suas próprias perspectivas às 
deles e também com o objetivo de aproximar 
as expectativas entre educador e educando. 
Tais aproximações só podem ser obtidas 
através de uma relação em que o diálogo 
esteja presente.

De outro lado, além da comunicação, 
para a Educação Matemática Crítica, o des-
pertar para do ponto de vista da utilização, 
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aplicação e contribuição da matemática na 
sociedade, também é algo de muita impor-
tância. Davis e Hersh procuram descrever 
o papel e necessidade da matemática como 
caráter prescritivo na sociedade:

Nascemos em um mundo com tan-
tos exemplos de uma Matemática 
prescritiva que nem os notamos, 
e, uma vez que eles se tornam vi-
síveis, nem podemos imaginar 
o mundo funcionando sem eles. 
Nossas medidas de espaço e mas-
sa, nossos relógios e calendários, 
nossos planos para prédios e má-
quinas, nosso sistema monetário 
são matematizações prescritivas 
bastante antigas. Olhando para 
exemplos mais recentes (...) pense 
no imposto de renda. Essa é uma 
enorme estrutura matemática su-
perposta sobre uma enorme es-
trutura financeira matemática 
preexistente (...) Prescrevemos es-
ses sistemas frequentemente por 
razões conhecidas apenas por al-
guns; eles regulam e alteram nos-
sas vidas e criam nossa civilização. 
(DAVIS; HERSH, apud SKOVS-
MOSE, 2001, p. 98).

Como podemos notar quando Davis 
e Hersh ao afirmarem que compreendem a 
matemática como um meio completamente 
presente nas relações sociais e, mais que 
isso, pensam que há falta de conhecimento 
sobre essa matemática, mas que, ainda sim, 
ela tem interferência regulamentadora em 
nossas vidas. E essa matemática é desconhe-
cida! Nessa mesma linha de pensamento, 
Skovsmose (2001) defende a hipótese de que 
a matemática está formatando a sociedade. 
Em outras palavras, ele pensa que a nossa 
sociedade depende muito da Matemática, em 
especial, dos modelos matemáticos advindos 
principalmente da tecnologia, modelos que 
dão formas as nossas ações sociais. 

A afirmação acima de que a matemá-
tica está formatando a sociedade, pode ser 
comprovada em muitas situações, com por 
exemplo a questão do reajuste do salário mí-
nimo nacional que agora tem uma fórmula, 
as pesquisas de opinião pública que a partir 
de alguns dados podem levar muitas pessoas 
a acreditarem e portanto, são influenciadas.  

Skovsmose ainda afirma que tomamos 
muitas decisões seguindo esses modelos, 
como se fossem verdades irrefutáveis e 

inquestionáveis, e que por isso acabamos 
sendo conduzidos por essa matemática. Se-
gundo ele, esses modelos de pensamento têm 
influência real em nossas vidas, e o fato de 
não tomarmos conhecimento deles, faz com 
que os utilizemos como regras, como normas. 
A Educação Matemática Crítica defende que 
essa influência não pode ser ignorada, muito 
pelo contrário, deve-se tomar consciência 
dela para aprender a não ser conduzido e 
manipulado por ela, e um bom caminho para 
aprender a desenvolver essa consciência crí-
tica em relação à matemática é a educação. 

D’Ambrosio e Freire também acreditam 
que desenvolver uma consciência crítica é 
uma importante tarefa da educação. D’Am-
brosio (1997) comenta que “minhas propos-
tas sobre inovação curricular são, em sua 
grande essência, uma resposta ao que vejo 
como absolutamente necessário na educa-
ção geral: espaço para críticas e polêmicas” 
(D’AMBROSIO, 1997, p. 75).

Tal como Freire, Skovsmose nomeia o 
ensino tradicional - mas refere-se explicita-
mente ao de matemática - a partir da caracte-
rística que verifica ser predominante: a exe-
cução de exercícios rotineiros, de fixação da 
lição aprendida, ensinada previamente pelo 
professor. A esse tipo de prática ele chama 
de paradigma do exercício (SKOVSMOSE, 
2000).

Alternativamente, tal como Freire 
também fez, ele propõe que as aulas de mate-
mática tenham uma abordagem pautada na 
investigação, de maneira colaborativa, ques-
tionadora e sobre tudo com o dialogo, onde o 
próprio ambiente de aprendizagem apresente 
oportunidades para novos caminhos e refle-
xões por parte dos alunos. Escreve ele que o 
paradigma do exercício pode ser contraposto 
a uma abordagem de investigação, que pode 
tomar muitas formas, como o trabalho de 
projeto defendido por Freire.

Diante de todo o exposto até o momento 
pode-se perceber que a Educação Matemá-
tica Crítica com Skovsmose tem profunda 
relação com a Pedagogia de Paulo Freire e 
não destoa do Programa da Etnomatemática 
construído por D’Ambrosio e colaboradores 
como apresentaremos no próximo tópico. 
Também nas três (Pedagogia Crítica, Educa-
ção Matemática Crítica e Etnomatemática) se 
pretende promover a consciência do que está 
sendo aprendido pelos alunos, e na Educação 
Matemática Crítica isso é mais evidente. Ela 
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tem também como intenção “desmistificar” 
os conteúdos que são ensinados pelos profes-
sores em classes regulares que, muitas vezes, 
não estão preocupados com o que está sendo 
ensinado e com a forma que isso acontece. 
Na Educação Matemática Crítica, os conteú-
dos não são considerados neutros, livres de 
obstáculos e contextos que propiciaram o seu 
surgimento. Pelo contrário, todo e qualquer 
conhecimento tem uma história, uma razão 
de ser, e atende a determinados interesses. 

Quando o professor (pensa que) ensina 
esses conteúdos não levando em conta tudo 
o que esse conhecimento representa, está 
se comportando como um mero reprodutor 
desse conhecimento, que não foi desenvol-
vido por ele, cuja história não conhece. Os 
alunos, sem saberem de tudo que pode estar 
envolvido no conteúdo aprendido, acabam 
aceitando-o da maneira como ele é apresen-
tado, sem dúvidas, como uma verdade incon-
testável. E como cidadãos que são, acabam 
por deixar-se formatar pela matemática na 
qual estão inseridos, tomando suas decisões 
em sociedade de maneira condicionada e não 
crítica.

Etnomatemática
De acordo com Mendes (2009) a 

Etnomatemática pode ser vista como uma 
abordagem sociocultural e cognitiva. Neste 
trabalho daremos maior ênfase a primeira. 
A Etnomatemática constitui-se um campo 
da Educação Matemática que vem desper-
tando muito interesse por grande parte de 
pesquisadores e educadores na tentativa de 
responder alguns problemas que afetam o 
ensino de matemática.

São vários questionamentos, dependen-
do do enfoque de cada pesquisa, mas pode-
mos elencar alguns: Qual a relação da etno-
matemática com o ensino da matemática? 
Quais as contribuições que a etnomatemática 
pode possibilitar na melhoria do ensino de 
matemática? Como eleger um questiona-
mento crítico do próprio conhecimento ma-
temático? Nas discussões posteriores vamos 
compreender que a Etnomatemática vem ao 
encontro destas perguntas. 

A Etnomatemática vem trazer “o re-
conhecimento tardio de outras formas de 
pensar matematicamente, encoraja reflexões 
mais amplas sobre a natureza do pensamen-
to matemático” (D’AMBROSIO, 2005, p. 17).

Muitas definições quanto ao significado 
da Etnomatemática podem ser encontradas 
em diversos livros que tratam do tema. Uma 
delas é a seguinte: Para Mendes (2009) refe-
rindo a D’Ambrosio, a etnomatemática signi-
fica reconhecer que todas as culturas, todos 
os povos, desenvolvem maneiras de explicar, 
de conhecer, de lidar com a realidade, e que 
isso está em permanente evolução.

Ainda nessa trilha, a Etnomatemática 
pode ser entendida e/ou caracterizada como 
a arte ou técnica de entender, explicar, apren-
der, copiar, fazer analogias e lidar com o meio 
cultural, político, econômico e social, contan-
do com processos tais como contar, medir, 
comparar, escolher,ordenar, inferir, e todas 
as formas  de aferir que surge nos meios cul-
turais bem definidos (D’AMBROSIO, 1990). 
Deste modo, ambientes diferentes possuem 
maneiras também diferenciadas de se lidar 
com eles e, portanto, a Matemática criada 
pelos homens que vivem nesses ambientes 
também será diferente, mesmo porque um 
dos principais objetivos da Etnomatemática 
e aguçar a criatividade, curiosidade, compe-
tências para que o aluno se reconheça como 
ser que vive em coletividade.

Enquanto temática de estudo, a Etno-
matemática levou ao que D’Ambrosio chama 
de Programa Etnomatemática, descrito 
como um programa de pesquisa que procura 
“entender o saber/fazer matemático ao longo 
da história da humanidade, contextualizado 
em diferentes grupos de interesse, comu-
nidades, povos e nações” (D’AMBROSIO, 
2001, p. 17). Assim, a partir desse Programa, 
diversos estudos foram e têm sido realizados 
com o objetivo de compreender esses diver-
sos modos matemáticos de pensar e viver.

Diante desse contexto, um termo-chave 
que tem grande importância na Etnomate-
mática é a cultura. Temos que, para D’Am-
brosio (2001), a cultura está relacionada aos 
conhecimentos como linguagem, explicações, 
costumes, e comportamento, que são com-
partilhados pelos indivíduos de um grupo. 
São esses conhecimentos e comportamentos 
em comum que caracterizam a cultura desse 
grupo, e entre essas características estão nas 
distintas maneiras de fazer e saber. A propa-
gação no tempo desses conhecimentos cria a 
história do grupo, e o aprender dessa história 
está na Educação.

Na escola encontram-se alunos de dife-
rentes culturas. Famílias diferentes têm filhos 
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diferentes, com modos de vida e expectativas 
distintas. Podemos dizer que a escolarização 
é um encontro cultural na vida de toda a 
comunidade educacional. Este encontro 
pode ser bastante enriquecedor (e deve ser) 
quando ele propicia um ambiente de troca; 
de mútuo aprendizado. No entanto, da forma 
como o ensino tem se realizado comumente, 
o choque cultural não tem sido enriquecedor. 
Lembremos que na escola estão presentes 
relações de poder, de autoridade, onde pro-
fessores são considerados tradicionalmente 
os detentores do conhecimento e os alunos, 
os aprendizes. E é sobre esta situação que 
D’Ambrosio discorre, escrevendo que, nos 
sistemas escolares e na sociedade o que tem 
valido é:

[...] o poder dos que sabem mais, 
dos que têm mais, dos que podem 
mais. O poder do dominador se ali-
menta do quê? Esse poder só pode 
ter continuidade se tiver alguém 
que dependa dele, que se agarre a 
ele. E quem vai se agarrar a ele? 
Com toda certeza aqueles que não 
têm raízes (D’AMBROSIO, 2001, p. 
42).

Na diversidade está o principal ar-
gumento da Etnomatemática: cada povo, 
família, comunidade, tem conhecimentos 
matemáticos próprios, ligados a sua cultu-
ra. Os produtos culturais são criações das 
pessoas, bem como as transformações da 
natureza também. Como a Matemática é 
uma produção cultural, ela também é criada 
pelos homens e está interconectada à cultura 
(POWELL; FRANKENSTEIN, 1997).

Por que então, em todas as escolas, 
todos têm que aprender a mesma Matemáti-
ca? Por que tal universalidade no currículo? 
Universalizar o ensino de Matemática signi-
fica passar por cima de todas as diferenças 
culturais, sociais, emocionais e psicológicas 
dos indivíduos? É necessário reconhecer 
e respeitar as raízes dos estudantes, num 
processo de troca e com possibilidade de 
acesso para os excluídos (BOURDIEU, 2011). 
Neste ponto, a Etnomatemática se assemelha 
bastante às ideias de Freire (1996).

Com efeito, gostaríamos de argumentar 
sobre a visão política que a Etnomatemática 
pode ter, no estudo sócio-histórico que rea-
liza nas bases do conhecimento matemático. 
Powell e Frankenstein (1997) asseveram que 

o conhecimento matemático normalmente 
declarado como o “melhor” (que é definido 
o que se considera como o gerado na Euro-
pa, desde a época dos gregos, propagado e 
aprofundando pelos estudos escolares e da 
academia) é muitas vezes fruto de uma visão 
racista, sexista e elitista, e também permeada 
de “meias verdades” defendidas para manter 
a sua posição de poder. 

Neste caminho podemos listar alguns 
exemplos que justificam estes fatos, tais 
como: os conhecimentos africanos vindos 
dos egípcios, grandes matemáticos da 
antiguidade, e que foram bastante negli-
genciados; as mulheres desde muito tempo 
foram educadas para pensar que os homens 
têm uma habilidade matemática superior; 
o conhecimento matemático empírico foi 
negligenciado historicamente em detrimento 
do conhecimento abstrato, por conta de suas 
origens com a agricultura (e com os egípcios); 
e assim por diante. 

Continuando o exposto, encontramos 
em Gerdes (1991) que salienta e analisa as in-
terferências dos fatores socioculturais sobre 
o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimen-
to da matemática como um produto cultural, 
universal e não linear e  que as “sociedades 
desenvolvidas” negligenciam muita mate-
mática que foi e é produzida como exemplo 
as da África e da América do Sul. Assim sem 
uma visão histórica e crítica do conhecimen-
to matemático, não seria possível se chegar a 
tais pontos de vista.

Considerações
Esperamos que as discussões levan-

tadas até então, na perspectiva de cada 
tópico exposto ao longo do texto, possam ter 
respondido nossa problemática levantada no 
início deste trabalho. E como assevera Gallo 
(2008) ao discutir  sobre o pensamento de 
Deleuze que, não se trata, portanto de enun-
ciar em um trabalho como este as últimas 
verdades sobre a Educação Matemática, 
mas sim de trazer elementos e provocações 
que nos permitam, mais uma vez, pensar a 
Educação, desalojando-nos de nossas falsas 
certezas.   

Diante do exposto, podemos compreen-
der que as práticas docentes, e nesse caso, 
as relacionadas ao ensino de matemática, 
podem tomar novos rumos e outros con-
tornos se pensar a formação do professor 
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de matemática pautada numa perspectiva 
plural, considerando uma formação sólida 
no conhecimento dos conteúdos, levando em 
consideração as dimensões epistemológicas 
e ecológicas, assim como na perspectiva de 
levar em consideração os aspectos políticos, 
econômicos e sociais que estão envolvidos no 
processo.

Assim sendo, é imperioso destacar que 
essa compreensão pode despertar um novo 
olhar para o ensino e a aprendizagem de ma-
temática onde a busca do diálogo, a discussão 
de problemática do cotidiano, a construção 
de uma massa crítica capaz de reagir às impo-
sições postas na ou pela a sociedade, sejam as 
premissas diante de qualquer proposta para 
o ensino de matemática que tenha como foco 
a formação mais ampla do sujeito, possibilita 
melhores condições para almejarmos uma 
sociedade mais justa e democrática.

Tomando como base as literaturas 
consultadas, entendemos que tal tomada 
de consciência é fundamental para uma 
mudança no cenário educacional brasileiro, 
uma vez que ainda possuímos algumas con-
cepções distorcidas do processo de ensino e 
aprendizagem, em que se percebe, muitas 
vezes, a matemática estatizada e dissociada 
do cotidiano do sujeito e sem a preocupação 
com os aspectos levantados neste trabalho, 
fatores que contribuem para a desigualdade 
social existente em nosso país.

 Acreditamos que novos rumos podem 
ser dados ao ensino de matemática se consi-
derarmos os aspectos políticos, econômicos, 
tecnológicos, culturais, sociais que permeiam 
a atividade docente e a própria matemática, 
em busca de “novas” concepções de ensino e 
aprendizagem, ou seja, os pensamentos dos 
autores apresentados neste trabalho permiti 
que tenhamos uma certa compreensão ética, 
crítica, política, econômica e social da educa-
ção, que tem como um dos principais princí-
pios  o diálogo, por meio do qual possibilite 
a conscientização com o objetivo de formar 
cidadãos da práxis progressista, transforma-
dores da ordem social, econômica e política 
injusta. 

Com isto, esperamos contribuir para 
uma prática pedagógica calcadas nas virtu-
des éticas, para estabelecerem as condições, 
e que abram possibilidades a uma prática 
docente que conduza rumo a uma sociedade 
mais cidadã e responsável na apropriação 
de um conhecimento pautado na crítica por 

meio da dialógica.  
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Literatura indígena: âncoras na tradição e a necessidade de na-
vegar
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Introdução
As âncoras, antes de qualquer outra coi-

sa, marcam a necessidade de parar, deixando 
a navegação em estado de relativo equilíbrio, 
evitando que fique à deriva. O lançar das 
âncoras, fundamentado na função do objeto 
primitivo, pode significar ainda, em sentido 
figurado, proteção, abrigo, firmeza, tranqui-
lidade. Por estes mesmos motivos, depen-
dendo dos pontos de vista, também pode 
remeter a atraso, barreira. Estes significados 
fazem com que o termo âncora nomeie mui-
tas características, funções, objetos sempre 
os ligando à segurança que proporcionam. 

Estas imagens dão conta da metáfora 
escolhida para este trabalho que pretende 
relacionar as semelhanças entre as figuras do 
rio e da âncora com o ato de criação literária 
dos escritores indígenas da atualidade. Esses 
autores, ao navegarem nas águas da memó-
ria a propósito da Literatura, trazem aos seus 
textos elementos de sua ancestralidade nos 
quais se ancoram para tratarem de questões 
da contemporaneidade, como se verá a se-
guir.

O objetivo desse trabalho é analisar, de 
forma breve, como e com que propósito os 
escritores indígenas constroem uma escrita 
referendada na ancestralidade. Para tanto, 
valer-se-á de obras do escritor indígena de 
maior repercussão no cenário literário em 
termos de aceitação das obras, isto não só em 
nível de crítica literária, como também no 
âmbito mercadológico: Daniel Munduruku.

O trabalho iniciará tratando de questões 
relativas à memória, não só de sua construção 
a partir de contextos do presente, como tam-
bém dos processos sociais envolvidos nas re-
cordações que, segundo Maurice Halbwachs 
(HALBWACHS, 1925 apud BOSI, 1994), se 
tornam determinantes do processo de lem-
brar, e que segundo Michael Pollack (1989) 
e Peter Burke (2000) revelam os interesses 
em lembrar. Em seguida, como fechamento 
deste breve estudo, serão analisadas separa-
damente duas obras de Daniel Munduruku a 
fim de aclarar as questões teóricas abordadas 

durante o trabalho.  

Lançar âncoras!
A função básica de uma âncora é pro-

porcionar maior segurança à embarcação. 
Sua criação é estimada aproximadamente 
pelo ano 2000 aC, quando o aparato era 
construído apenas com uma pedra amarrada 
a um cabo. No entanto, na medida em que as 
embarcações cresciam, havia a necessidade 
de que fossem maiores e mais pesados os 
objetos responsáveis pelo fundeamento dos 
barcos. Fenícios, gregos, romanos e egípcios 
usavam âncoras de madeira no formato em 
que existem hoje. O objetivo sempre foi o de 
manter o centro de gravidade o mais baixo 
possível, de modo a enterrar a extremidade 
com gancho no fundo do mar ou do rio, 
garantindo uma fixação segura. Uma vez 
fixada, a âncora traz aos transportes náuticos 
de médio e grande porte a possibilidade de 
permanecerem em um mesmo lugar quando 
não estão em terra firme. Isso é extrema-
mente necessário porque, caso contrário, 
o movimento das águas, sejam ondas, seja 
correnteza, tende naturalmente a conduzir 
as embarcações à revelia e fora do seu curso.

Como já mencionado, a metáfora da 
âncora é apresentada neste estudo para 
fins de reflexão sobre a literatura indígena 
produzida atualmente, cuja temática central 
está voltada para as tradições desses povos. 
Num passado nem tão remoto, não se pode-
ria pensar na produção de obras literárias de 
grande valoração ocidental que não estivesse 
ligada ao governo colonial o qual decidia 
quais deveriam ser consideradas cultural-
mente nobres e, sob essa mesma avaliação, 
as fazia circular entre a minoria que podia 
apreciá-las. No entanto, os povos dantes 
silenciados ou falados somente pelo discurso 
do colonizador, têm conquistado espaço 
no cenário da literatura e suas publicações 
atraem os olhares de críticos literários e 
demais profissionais das artes. No caso do 
Brasil, essa investida foi mais efetivamente 
iniciada a partir da Constituição Federal de 
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1988 que garantiu direitos mínimos de cida-
dania aos povos indígenas, abrindo espaço 
para que este grupo excluído, exterminado e 
minoritário tivesse vez e voz.

Nesse sentido, a literatura indígena vem 
transformada pela singular característica 
de trazer a voz do indígena na enunciação 
do seu próprio discurso, um discurso que, 
diante da subjugação histórica de séculos, 
desconstroi estereótipos acerca da identida-
de étnica desses povos, ou mostra como eles 
ainda permanecem na sociedade brasileira. 
Este trabalho não pretende discutir a posição 
da literatura indígena no âmbito do cânone 
literário brasileiro por entender que a impos-
sibilidade de delimitar o que é e o que não é 
literatura impede a classificação de uma obra 
em termos que não sejam relativos ou pura-
mente subjetivos. Contudo, é a partir desse 
mesmo argumento que os textos indígenas 
que circulam mercadologicamente sob a 
categorização de literatura mantêm-se vivos 
e chamando a atenção para estudos como o 
que ora se apresenta.

Os conflitos culturais, linguísticos, 
identitários são a mola propulsora para a 
escrita indígena em esfera literária, e, nesse 
mesmo viés, lançam às águas, nem sempre 
serenas da memória seus comandantes1: 
escritores que, pela necessidade do presente, 
conduzem, nas narrativas, o público leitor ao 
que poderia ser uma viagem desprendida, 
porém o lançar de âncoras em determinados 
pontos (ou portos) descontinua o processo, 
posiciona e detém a memória na abordagem 
de aspectos que referendam a razão de ser 
não só da própria literatura, como também 
da identidade indígena. Essas memórias e os 
contextos sociais nos quais se processam, são 
melhor compreendidas a partir dos estudos 
de Maurice Halbwachs (1925 apud BOSI, 
1994) que contribuíram para a compreensão 
da articulação entre memória individual e 
o meio social. Para o teórico, é na interação 
que se constroem as lembranças, tanto nos 
processos de produção da memória como 
na rememoração. Desta forma, como afirma 
Ecléa Bosi a partir dos estudos de Halbwa-
chs, o outro e as condições do presente têm 
um papel fundamental na constituição da 
memória: “A memória do indivíduo depende 
do seu relacionamento com a família, com a 
classe social, coma escola, coma Igreja, com 
a profissão (...). Se lembramos, é porque os 
outros, a situação presente, nos fazem lem-

brar.” (BOSI, 1994, p. 54). 
A memória individual está, portanto, 

ligada à memória coletiva, esta reforça o 
sentimento de pertencimento a um grupo 
que partilha memórias comuns não só no 
campo histórico, mas principalmente no 
campo simbólico. Deste modo, para a au-
tolegitimação identitária indígena se torna 
vital a recorrência à voz da ancestralidade, 
das tradições que marcam a oposição em 
relação ao outro não-indígena; que retratam 
sofrimentos do passado de sujeição; que ten-
tam marcar uma identidade étnica; ou ainda 
que buscam referendar práticas culturais e 
linguísticas do presente, uma vez que:

A referência ao passado serve para 
manter a coesão dos grupos e das 
instituições que compõem uma so-
ciedade, para definir seu lugar res-
pectivo, sua complementariedade, 
mas também as oposições irredutí-
veis. (POLLAK, 1989, p. 9)

Daniel Munduruku, autor escolhido 
para este trabalho pela notoriedade que 
conquistou no cenário literário em termos 
de mercado e participação em eventos pelo 
Brasil e pelo mundo, é um indígena da etnia 
Munduruku, povo habitante da região do 
Vale do Tapajós, no Pará. Escritor com 42 
livros publicados é graduado em Filosofia, 
tem licenciatura em História e Psicologia, e 
doutorado em Educação pela USP. Já a partir 
dos títulos, é possível verificar a importância 
que é dada às questões da memória e tradição 
indígena nos seus livros. Foram escolhidas 
para essa análise duas de suas obras com 
maior ênfase nos aspectos da lembrança: 
Meu avô Apolinário: um mergulho no rio da 
(minha) memória e Você lembra, pai?. A pri-
meira obra trata da história de um menino, o 
próprio Daniel, e narra o seu crescimento ao 
conviver com seu avô Apolinário. Aspectos 
da cultura indígena, tais como: apego à ori-
gem, reverência à tradição, ancestralidade e 
amor à natureza perpassam toda a narrativa. 
Na segunda, Você lembra, pai?, o autor traz 
uma narrativa em flashback como se estives-
se conversando com o pai ao mesmo tempo 
em que conta ao leitor em ordem cronológica 
sua própria trajetória de vida, também car-
regada de elementos culturais rememorados 
na tradição indígena.

Apesar de toda discussão que se possa 
fazer em termos de crítica literária à cons-
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tituição desse narrador-personagem sem 
nome que remete diretamente à figura do 
autor Daniel Munduruku, este trabalho não 
levará em consideração tais aspectos por 
considerar que fazem parte de um universo 
de discussão muito maior, cujo epicentro é a 
aceitação de uma literatura indígena a partir 
de valores canônicos. Neste trabalho, serão 
chamados de Daniel tanto o autor quanto o 
personagem que no caso das duas obras, não 
tem nome específico. 

As duas obras fazem referência a aspec-
tos da cultura, às experiências, às tradições 
trazendo as lembranças dos valores repas-
sados pelos ancestrais, avô e pai, marcando 
a diferença identitária do povo indígena. 
Para refletir sobre essas e outras questões, os 
textos serão melhor analisados mais adiante.

Navegar é preciso?
Muito da necessidade de que os escri-

tores indígenas ancorem na ancestralidade 
advém da cobrança pela qual passam as 
minorias étnicas no ocidente. Os sistemas 
simbólicos partilhados socialmente fazem 
com que o outro requisite elementos de 
garantia da autenticidade cultural daqueles 
que lhe são diferentes (SILVA, 2000). Assim, 
as roupas (ou ausência delas), a comida, a 
religião, a música, as artes devem obedecer 
aos estereótipos que, no caso dos indígenas 
brasileiros, começaram a ser construídos e 
partilhados ainda nos primeiros contatos 
com os europeus (CARVALHO, 2005). São 
chavões que dão conta de um indígena pe-
lado, que não come nada além do que caça 
e pesca, que não pode morar em casas com 
qualquer tipo de conforto, que não escreve, 
não lê, dentre outros “nãos” que lhes são 
impostos sob a condição de permanecerem 
indígenas autênticos. Como afirma Michael 
Pollak (1989, p.10): “O que está em jogo na 
memória é também o sentido da identidade 
individual e do grupo.”

O livre conduzir da embarcação nas 
águas da memória tal qual apresentado na 
construção metafórica deste trabalho não 
remeteria em absoluto a possibilidade que os 
escritores indígenas teriam de, na literatura 
que produzem, desvencilharem-se de sua 
tradição, uma vez que, como visto, as memó-
rias coletivas constituem as memórias indi-
viduais reciprocamente, de forma que não 
se poderia pensar em ruptura entre ambas, 

com prevalência desta última que levasse as 
lembranças para um campo completamente 
neutro. No entanto, todo ser humano ao 
lembrar escolhe elementos (ou pontos) nos 
quais ancora a partir de um roteiro de viagem 
traçado para comunicar mais que um estilo 
próprio, também para convencer a si e aos 
outros da autenticidade do que é narrado, 
como afirma Peter Burke: “As memórias são 
maleáveis, e é necessário compreender como 
são concretizadas, e por quem, assim como 
os limites dessa maleabilidade” (BURKE, 
2000, p. 73)

Daniel Munduruku traz a particulari-
dade de construir suas memórias étnicas a 
partir da narrativa dos ancestrais porque, 
como afirma nas obras, foi criado na cidade 
e só ia à aldeia aos finais de semana e férias 
escolares. Assim sendo, todo o repertório de 
tradição trazido para sua literatura foi consti-
tuído no que Michael Pollak conceitua como 
acontecimentos “vividos por tabela”, que 
consistem na apropriação de memórias não 
vividas experiencialmente, porém retomadas 
a partir do sentimento de pertencimento ao 
grupo:

São acontecimentos dos quais a 
pessoa nem sempre participou 
mas que, no imaginário, toma-
ram tamanho relevo que, no fim 
das contas, é quase impossível que 
ela consiga saber se participou ou 
não. Se formos mais longe, a esses 
acontecimentos vividos por tabe-
la vêm se juntar todos os eventos 
que não se situam dentro do espa-
ço-tempo de uma pessoa ou de um 
grupo. É perfeitamente possível 
que, por meio da socialização po-
lítica, ou da socialização histórica, 
ocorra um fenômeno de projeção 
ou de identificação com determi-
nado passado, tão forte que pode-
mos falar numa memória quase 
que herdada. (POLLAK, 1992, p.1)

É preciso ainda considerar que na cons-
trução dos textos, o caráter estético da obra 
é determinado por padrões que colocam o 
indígena escritor à frente de uma embarca-
ção que nem sempre lhe foi (ou ainda não é) 
permitido conduzir. Nesse sentido, é ingênuo 
pensar que estas narrações possam ser feitas 
num fluxo de memória que esteja baseado 
somente no processo de seleção pessoal dos 
acontecimentos que são trazidos à narrativa. 
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Na verdade, a estrutura da obra e seu público 
alvo determinam o conteúdo e a forma das 
obras literárias. Um bom exemplo disto é a 
opção de Daniel por não paginar o livro Você 
lembra, pai?, remetendo o leitor a um fluxo 
contínuo de lembranças. Essas memórias 
são narradas num tempo a que os estudos 
literários chamam de tempo psicológico2, 
sendo o flashback que conduz a referida 
obra característico desse tipo de tempo da 
narrativa.

Deste modo, o escritor indígena en-
contra-se ambientado numa confluência 
cultural, uma vez que a produção da obra se 
processa na língua e na escrita, e nos valores 
estéticos do outro, ao mesmo tempo em 
que se constitui a partir das suas memórias 
individuais e coletivas. Todos esses fatores 
são determinantes para o modo como Daniel 
compõe suas obras, porém a opção desse 
trabalho é examinar brevemente apenas os 
aspectos de construção identitária relaciona-
dos à memória, focalizando mais os aspectos 
do conteúdo que da forma dessa literatura. 

Meu avô Apolinário
No caso de Daniel Munduruku, a forma 

como conta as histórias remete a questões 
identitárias que costuram a memória indi-
vidual e a coletiva, dando a sua literatura 
um caráter muito particular de ancorar em 
pontos específicos, construindo a escrita 
de um eu que parece tentar ressignificar as 
experiências vividas entre diferentes cultu-
ras.  Os conflitos identitários deram a Daniel 
o princípio primeiro de sua escrita, como 
afirma na introdução do seu livro Meu avô 
Apolinário: um mergulho no rio da (minha) 
memória:

Na verdade não sei muita coisa 
sobre meu avô porque o via mui-
to pouco. No entanto, esse pouco 
de convivência marcou profunda-
mente minha vida, formou minha 
memória, meu coração e meu cor-
po de índio. Acho até que falar dele 
me faz resgatar a história de meu 
povo e me dá mais entusiasmo e 
aceitação da condição que não 
pedi a Deus, mas que recebi Dele 
por algum motivo. (MUNDURU-
KU, 2001, p. 7)

Em tom melancólico, Daniel diz que as 
experiências pessoais de contato, embora 
não tão frequente, com o avô fizeram-no 

“resgatar a história” do seu povo e que, desta 
forma, conseguiu finalmente aceitar-se índio, 
corroborando com a ideia de que memória 
individual e memória coletiva são tecidas 
mutuamente. Isto fica ainda mais notório no 
próprio título do livro quando o autor coloca 
entre parênteses a palavra minha para refe-
rir-se à memória na qual mergulha. 

A história se inicia com o autor contan-
do sobre seu nascimento, o primeiro capítulo 
é intitulado “A raiva de ser índio”. Daniel diz 
que não se “aceitava” índio e conta das várias 
vezes em que foi, principalmente na escola, 
diminuído em razão de sua origem. Apesar 
de não ter nascido na aldeia, o autor diz que 
foi nas idas para lá que conversava com o avô 
a quem agradece a caminhada até a aceitação 
de ser como é. 

A descrição da aldeia, bem como das 
atividades que Daniel fazia lá, trazem à 
narrativa a ideia  de uma infância saudável e 
tranquila em contraposição aos sofrimentos 
da cidade. Para o espaço urbano, o autor diz: 

Nós sempre moramos na perife-
ria de Belém. Nossa maloca não 
era nossa e muitas vezes tivemos 
que mudar de lugar, de casa e de 
bairro. Foi uma época bem sofri-
da. Meus irmãos tiveram que ir 
trabalhar na cidade para ajudar 
nas despesas. Eu mesmo fui vende-
dor de doces, paçocas, sacos de fei-
ra, amendoim... (MUNDURUKU, 
2001, p. 10) 

Criado em uma família de nove irmãos, 
Daniel sente na pele os problemas da cidade 
grande que contrapõe com a felicidade de 
estar na aldeia, lugar onde “Assim que ama-
nhecia, íamos para o igarapé tomar banho. 
Depois, a gente comia um delicioso mingau 
de mandioca e banana com farinha de tapio-
ca e beiju.” (MUNDURUKU, 2001, p. 15)

No capítulo posterior, o autor inicia 
explicando sobre os momentos de felicidade, 
dizendo que: 

Isso tudo acontecia durante as 
férias escolares, nos meses de ju-
lho, dezembro, janeiro e fevereiro. 
Eram dias muito felizes, de paz e 
tranquilidade. Embora minha mãe 
gostasse muito dessa vida pacata 
da aldeia, tinha que acompanhar 
meu pai na cidade, e nós, de nossa 
parte, torcíamos para que as férias 
nunca acabassem. (MUNDURU-
KU, 2001, p. 22)
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Logo após, serão narradas situações de 
preconceito pelas quais Daniel passou na es-
cola, o que reforçou o apego à aldeia. É justa-
mente a partir desse ponto da narrativa que 
entra em cena o avô Apolinário, que apesar 
de muito ocupado em seus atendimentos de 
conselheiro do seu povo, percebe um Daniel 
triste e aborrecido: 

Você chegou à aldeia muito nervo-
so estes dias, não foi? Veio assim 
da cidade, lugar de muito barulho 
e maldade. Lá as pessoas o mal-
trataram e você se sentiu aliviado 
quando soube que viria para cá, 
não foi? Sei que está assim porque 
as pessoas o julgam inferior a elas 
e seus pais não o ajudam muito a 
compreender tudo isso. Pois bem. 
Já é hora de saber algumas ver-
dades sobre quem você é. (MUN-
DURUKU, 2001, p. 30) 

É exatamente com o propósito de 
educar Daniel no saber-se índio que o avô, 
através da natureza, dos valores ancestrais, 
das tradições enfim, marca a diferença iden-
titária entre o lugar e as pessoas de dentro e 
de fora da aldeia. 

O caminho de Daniel para resolver 
seus conflitos identitários foi-lhe ensinado 
pelo avô através das tradições indígenas. As 
lembranças que são colocadas no texto dão 
conta do processo difícil que foi o de transi-
tar entre culturas. Entretanto, foi recorrendo 
ao passado, às origens, que o menino pode 
sentir-se melhor.  Ao fechar a narrativa, 
Daniel conta da morte do avô e lembra de 
como aquele sábio homem havia o ajudado a 
encarar a vida  de outra forma: 

O melhor desta história é que, aos 
poucos, fui me aceitando índio. Já 
não me importava se as pessoas 
me chamavam de índio, pois ago-
ra isso era motivo de orgulho para 
mim. Eu sempre lembrava meu 
avô, orgulhoso de sua origem, um 
povo, uma raiz, uma ancestralida-
de. (MUNDURUKU, 2001, p. 35)

Âncoras lançadas: lembranças selecio-
nadas para marcar a diferença e também a 
forma como é possível conviver na diferença: 
“Minha idéia é fazer com que as pessoas que 
lerão este livro olhem para dentro de si – e 
também para fora – e vejam como é possível 
conviver com o diferente sem perder a pró-
pria identidade.” (MUNDURUKU, 2001, p. 

38). Mais do que uma bela história, a obra 
desconstroi os estereótipos apontados no 
início da narrativa com os quais Daniel era 
subjulgado por seus colegas de escola, e mos-
tra que as tradições podem ser rememoradas 
a fim de desfazer uma representação negati-
va do indígena que há tempos faz parte do 
imaginário dos não-indígenas, mas que pode 
e deve ser reconsiderada como garantia de 
um futuro sem segregação entre povos.

Você lembra, pai?
É no movimento de ora deslizar nas 

águas, ora ancorar nas areias do fundo do 
rio da memória que Daniel também tece toda 
a narrativa da segunda obra trazida para 
este trabalho. Você lembra, pai? é iniciada 
de maneira direta pela evocação da figura 
paterna a partir  das lembranças da mais 
tenra infância: “Você lembra quando eu era 
bem pequeno, nem conseguia andar, e você 
me carregava no colo para todos os lugares 
apenas para me mostrar o pôr-do-sol?” 
(MUNDURUKU, 2003.)3 A princípio poder-
se-ia encontrar a figura paterna de qualquer 
ocidental nesta narrativa, no entanto, des-
continuando o processo, o autor remeterá às 
tradições indígenas, ao dizer: “Você lembra, 
pai, quando você voltava da caçada sem 
nada nas mãos, por não ter tido sorte? Mas 
vinha com um sorriso no rosto, dizendo que 
tinha encontrado os seres da floresta...” Ou 
ainda duas páginas adiante: “Você lembra, 
pai, quando me ensinou pela primeira vez a 
utilizar o arco e a flecha?”.

Diferentemente da obra anteriormente 
analisada, toda a narrativa está composta de 
situações de relacionamento afetivo entre 
pais e filhos vividos comumente por dife-
rentes culturas. O próprio autor fala, numa 
espécie de apêndice ao final do livro: 

Este é um livro que fala de grati-
dão, um sentimento que pode ser 
expressado por várias pessoas (...) 
Não importa se são filhas de pais 
africanos, europeus, asiáticos, in-
dígenas...(...) Ah! E não será um 
problema se seu pai for uma mu-
lher! 

O que se pode perceber é que a mar-
cação da diferença identitária nessa obra se 
faz de forma bem distinta de Meu avô Apo-
linário. Nesta, o avô, fortemente carregado 
dos costumes de quem nunca havia saído 
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da aldeia, reforça o valor de ser indígena em 
oposição à visão do não-indígena. Contudo, 
em Você lembra, pai? apesar de o processo 
de rememoração apoiar-se também na an-
cestralidade ensinada pelos mais velhos, é 
o pai, carpinteiro e habitante da cidade, que 
mostra de forma positiva o contato entre os 
diferentes: “Você lembra quando me ensinou 
sobre a cor das pessoas? Foi demais! Você 
disse: ‘se o mundo é colorido, e é bonito por 
ser colorido, por que as pessoas têm de ter 
uma cor só?”

O deslizar pelas águas da memória 
parece mais livre na segunda obra que na 
primeira. Talvez pela trajetória de vida do 
avô e do pai, bem diferentes não só pela 
geração como também pelo contato com 
culturas diferentes. Embora menos marca-
das, as tradições aparecem, como visto, em 
alguns pontos da narrativa referendando 
a identidade étnica do seu autor-narrador
-personagem. As memórias da convivência 
com o pai, entretanto, em muito divergem 
das lembranças com o avô. O navegar do 
autor é menos descontinuado, as âncoras 
são menos lançadas e o fluir da navegação 
parece mais aberto. Todavia, independente 
dos temas abordados na sua escrita, Daniel 
continua sendo um escritor indígena, porque 
contra todas as dificuldades segue mantendo 
vivas suas crenças, tentando transitar entre 
os valores de diferentes culturas.

Conclusão
Os autores indígenas, vencendo os 

estereótipos de povo inferior, têm produzido 
uma escrita que desconstroi as imagens 
estigmatizadas pelos não-indígenas, e con-
quistado uma voz no âmbito literário que 
rememora seus costumes e tradições dantes 
condenados e silenciados pela subjugação 
do ocidente. São memórias que se negam 
ao esquecimento e o fazem através de uma 
literatura até certo ponto independente, na 
qual os indígenas traduzem suas experiên-
cias traumáticas de povo marginalizado pelo 
regime colonial.  A necessidade de navegar 
pelas águas da memória se faz imperativa 
justamente porque, diante da opressão que 
viveram (ou vivem), sentem que é indispen-
sável dizer-se, rompendo o silêncio e recon-
figurando a forma de ser e estar no mundo. 

Daniel Munduruku é um dos coman-
dantes que, a propósito de uma viagem 

necessária, conduz o leitor pelas águas da 
memória, não só da sua própria, mas tam-
bém da memória do seu povo. Memórias que 
corroboram elementos de ancestralidade 
indígena tais como a relação peculiar com a 
natureza – mãe de todas as coisas, como o 
respeito aos mais velhos, a culinária natural, 
a religiosidade, dentre outros aspectos que 
configuram uma ancoragem, uma inter-
rupção de um navegar contínuo, um lugar 
seguro no qual é preciso estar. Contudo, a 
maneira como Daniel conduz os seus leitores 
neste percurso, muito em função do próprio 
ritmo que o texto literário lhe impõe, não 
confere à narrativa uma ancoragem ríspida 
e demorada, pelo contrário, na segunda obra 
mais que na primeira o deslizar nas águas é 
sereno. Daniel ressignifica as tradições dan-
do-lhes um caráter menos marcado, menos 
oposicionista, embora traga elementos de 
sua ancestralidade para compor as obras.

É preciso entender, no entanto, que a 
escolha que Daniel Munduruku faz do que 
lembrar e o modo como o faz, são resultados 
da confluência cultural em que viveu desde 
seu nascimento fora do ambiente da aldeia. 
Um indígena pesquisador, um escritor expe-
riente, e, sobretudo um ser humano híbrido 
com conflitos e tensões complexos, mas que 
tenta ordenar e tecer de diversas formas suas 
narrativas na esfera cultural que o configura 
e com a qual convive. 

A necessidade de navegar dos escritores 
indígenas traz em profusão a mudança do 
discurso da perda para um fortalecimento 
que se dá estrategicamente pela utilização 
da língua e do veículo do outro como espaço 
de expressão das suas memórias. Essa re-
memoração não constitui inércia ou atraso, 
mas um movimento de ressignificação, de 
reelaboração do passado sob as condições 
do presente, e ainda um direcionamento ao 
futuro que, em perspectiva de continuidade, 
rompe horizontes nesta complexa e rica 
viagem. 

1 Baseado na terminologia da Lei de Segurança do 
Tráfego Aquaviário em águas sob jurisdição nacional-LESTA: 
“Comandante-(também denominado Mestre, Arrais ou Pa-
trão) - tripulante responsável pela operação e manutenção de 
embarcação, em condições de segurança, extensivas à carga, 
aos tripulantes e às demais pessoas a bordo.” (Artigo 1º, § 2º, 
inciso IV).
2  Sobre o tempo na narrativa, ver MOISÉS, Massaud. 
A criação literária. Prosa II. São Paulo: Cultrix, 2005. 
3 Como dito anteriormente, Daniel Munduruku não 
numera as páginas desse livro. Também por este motivo, op-
tou-se em não repetir, nesta seção do trabalho, as referências 
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Mudanças fonéticas da lingua portuguesa : objeto do passado e 
do Presente

Jacqueline Goes da Silva1

Universidade Federal do Acre

Introdução 
Nas últimas décadas, pesquisadores da 

área da linguagem, sobretudo linguísticas 
vêm desenvolvendo investigações científicas 
com o objetivo de identificar, descrever e 
analisar fenômenos de variação fonética que 
ocorrem nas diversas regiões brasileiras, e 
com isso conhecer a diversidade linguística 
existente no Brasil. A língua, como se sabe, é 
dinâmica e por isso está sujeita a uma enor-
me variação. Contudo, as variantes do Estado 
do Acre não foram, ainda, suficientemente 
descritas e analisadas.

O Estudo dos Metaplasmos (alterações 
fonéticas ocorridas nas palavras no decorrer 
da sua evolução) é um projeto a se integrado 
ao Atlas Linguístico do Acre, que procura 
retratar a fala do povo acriano. Trabalha-se 
com a Metodologia do ALIB (Atlas Linguísti-
co do Brasil), com questionários, gravações e 
posteriormente a transcrição fonética.

Ao notar as transformações que as 
palavras sofrem durante a sua evolução, 
mantendo o sentido semântico, através da 
diminuição, adição ou transposição, perce-
be-se que a língua está em constante dina-
mização, já que faz parte da sociedade e essa 
muda no decorrer que os anos passam. Daí 
se infere que, para o real conhecimento de 
um grupo humano, não basta pesquisar sua 
história, seus costumes ou o ambiente que 
vive determinada comunidade, é necessário 
observar a forma particular do grupo mani-
festar a linguagem e, assim, representar, por 
meio dela, a realidade que o circunda

A fala com parte individual da língua 
caracteriza a expressão do falante, como ele 
procura manter a comunicação, mesma que 
não seja de acordo com a chamada Norma 
Culta da língua portuguesa.

Sabe-se que os fatores das alterações 
fonéticas por: redução, enfraquecimento, 
expansão ou apagamento são presentes na 
fala, tanto em pessoas de menores e maiores 
níveis de escolaridade. Uma hora ou outra 
nos deparamos com tais situações. Será que 
tais fatores são mais predominantes em pes-
soas de menor grau de escolaridade?

A sociedade nos impõe a pensar que o 
grau de conhecimento educacional está dire-
tamente ligado a escolaridade, quanto mais o 
indivíduo é qualificado maior sua instrução, 
todavia, a linguagem reflete a identidade, 
pela língua sabemos se estamos falando com 
um homem, mulher, jovem, adulto, criança, 
tipos profissionais, enfim, cada indivíduo 
pode ser identificado pela língua, sendo en-
tão um reflexo da sociedade.

Muitas das alterações dos Metaplasmas 
são tidas pela Gramática Normativa como 
erro, mas será que interfere no processo de 
comunicação? O “erro” é capaz de distanciar 
as classes sociais? As alterações fonéticas 
podem ser rotuladas como fora dos padrões 
ou somente mais um tipo de variação linguís-
tica?

Em cada ponto de inquérito, serão 
entrevistados quatro sujeitos, dois do sexo 
masculino e dois do sexo feminino, perfazen-
do um total de doze informantes, distribuídos 
em duas faixas etárias, 18 a 30 anos e 45 a 
60 anos, com escolaridade que irá da alfabe-
tização até a 4ª série do nível fundamental, 
conforme os princípios metodológicos 
próprios da Dialetologia Pluridimensional, 
ou seja, divisão por faixa etária, sexo e nível 
escolar, o que possibilita a comparação dos 
dados conforme as variáveis diageracionais, 
diassexuais e diastráticas.

Como instrumentos de pesquisa, além 
dos questionários, serão utilizados um gra-
vador digital com microfone unidirecional 
externo. Os dados de cada informante serão 
escritos em uma ficha individual, assim como 
haverá uma ficha para cada localidade.2 A 
ficha do informante objetiva não só identifi-
car o falante alvo da gravação, mas também 
situá-lo sociolinguísticamente. A ficha da 
localidade, por sua vez, tem como objetivo 
descrever a realidade da área pesquisada 
visto que contém dados que permitem o 
estabelecimento de relações necessárias à 
interpretação dos fatos linguísticos.

Após a coleta, todos os dados serão 
armazenados em CD’s. As transcrições gra-
femática e fonética seguirão as orientações 
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do ALiB, estando esta última naturalmente 
subordinada às convenções do Alfabeto Fo-
nético Internacional.

Todos os materiais de campo serão 
arquivados, obedecendo a um rigoroso 
processo de identificação e catalogação, de 
forma a garantir o acesso imediato e seguro 
para análise e consulta, seguindo os modelos 
do ALiB. .

Na segunda etapa da pesquisa, serão 
analisados os dados provenientes dos dois 
questionários, semântico-lexical e fonéti-
co-fonológico buscando-se a ocorrência de 
Metaplasmos. Estes serão estudados sob o 
enfoque da Linguística Histórica, da Fonéti-
ca Descritiva e da Fonética Articulatória.

Este trabalho está situado no âmbito 
da Dialetologia/Geolinguística por se tratar, 
em primeiro lugar, da cartografação fonética 
de uma das regiões do Acre, para compor, 
com as cartas das outras regiões do Estado, o 
Atlas Linguístico do Acre (ALiAC).

Mounin define a Dialetologia como “Do-
mínio da Linguística concernente ao estudo 
dos dialetos particulares, mas sobretudo e 
mais a propósito, o estudo comparativo de 
um conjunto de dialetos cobrindo uma certa 
área linguística”. (apud ARAGÃO, 2006, p.6)

A Dialetologia é uma ciência antiga e 
já foi historiada por vários autores no Brasil 
(MOTA, CARDOSO, 1999, AGUILERA, ARA-
GÃO, entre outros); podemos, no entanto 
pincelar alguns dos seus aspectos principais: 
seu início foi no ano de 1826 com o registro 
feito pelo Visconde de Pedra Branca de um 
capítulo contendo dados lexicais de algumas 
regiões brasileiras para integrar o Atlas Etno-
graphique du Globe, no entanto, seu desen-
volvimento se deu a partir do século XX com 
obras como O Dialeto Caipira (AMARAL, 
1920), O linguajar carioca (NASCENTES, 
1922), A língua do nordeste (MARROQUIM, 
1934), O Falar Mineiro (TEIXEIRA, 1938), 
A linguagem de Goiás (TEIXEIRA, 1944). 
Em 1952, o governo brasileiro definiu, por 
meio de decreto, as finalidades da Comissão 
de Filologia da Casa Rui Barbosa e assen-
tou como a principal delas a elaboração do 
Atlas Linguístico do Brasil. Em 1952 e 1961, 
Antenor Nascentes publicou as Bases para a 
elaboração do Atlas Linguístico do Brasil em 
dois volumes.

Em termos concretos, o primeiro atlas 
publicado no Brasil foi o Atlas Prévio dos 
falares baianos por Nelson Rossi, em 1963. 

Foi nesse período que tiveram impulso os 
estudos sistemáticos no campo da geografia 
linguísica e começaram a surgir monogra-
fias, dissertações e teses de doutorado nesse 
campo.

Quanto à Geolinguística ou Geografia 
Linguística podemos lançar mão do conceito 
de Dubois (1978, p. 307) que escreveu: “é o 
estudo das variações na utilização da língua 
por indivíduos ou grupos sociais de origens 
geográficas diferentes”. Iordan (1962, p. 
273), por sua vez, diz que “a geografia lin-
guística significa a representação cartográ-
fica do material linguístico com o objetivo 
de determinar a repetição topográfica dos 
fenômenos”. Cristiniani e Encarnação (2006, 
p.2) chamam a atenção dos leitores para o 
fato que não se deve chamar a Geolinguística 
de “ciência” e sim de “método” por tratar-se 
de um novo processo de estudo da linguagem 
humana

O estudo dialogará também com a 
Sociolinguística utilizando vários de seus 
parâmetros. A Sociolinguística está baseada 
na relação entre comportamento linguístico 
e sociedade, ou seja, são analisados aspectos 
da dinâmica linguística em meio a um con-
texto social.

O precursor do modelo sociolinguística 
William Labov (apud TARALO, 1994, p.7) 
escreveu que se deve “insistir na relação entre 
língua e sociedade e na possibilidade, virtual 
e real, de se sistematizar a variação existente 
e própria da língua falada”. Dessa forma, a 
Sociolinguística relaciona o indivíduo com 
a diversidade social, procurando verificar a 
atitude dos falantes para com esses usos.

Surgimento do português
O português surgiu da mesma língua 

que originou a maioria dos idiomas europeus 
e asiáticos. Com as inúmeras migrações entre 
os continentes, a língua inicial existente aca-
bou subdividida em cinco ramos: o helênico, 
de onde veio o idioma grego; o românico, que 
originou o português, o italiano, o francês e 
uma série de outras línguas denominadas 
latinas; o germânico, de onde surgiram o 
inglês e o alemão; e finalmente o céltico, que 
deu origem aos idiomas irlandês e gaélico. 
O ramo eslavo, que é o quinto, deu origem 
a outras diversas línguas atualmente faladas 
na Europa Oriental. 

O latim era a língua oficial do antigo Im-
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pério Romano e possuía duas formas: o latim 
clássico, que era empregado pelas pessoas 
cultas e pela classe dominante (poetas, filó-
sofos, senadores, etc.), e o latim vulgar, que 
era a língua utilizada pelas pessoas do povo. 
O português originou-se do latim vulgar, que 
foi introduzido na península Ibérica pelos 
conquistadores romanos. Damos o nome de 
neolatinas às línguas modernas que provêm 
do latim vulgar. No caso da Península Ibéri-
ca, podemos citar o catalão, o castelhano e o 
galego-português, do qual resultou a língua 
portuguesa.

O processo de Latinização ou Roma-
nização ocorreu de forma indireta, já que 
Roma não obrigava aos povos conquistados 
aceitarem a língua, muito pelo contrário, as 
conquistas de Roma caracterizavam-se pelos 
meios políticos e econômicos, preservando a 
religião e a língua dos povos conquistados, 
desde que essas não entrassem em conflitos 
com a do conquistador, pois a língua latina 
era considerada uma virtude para o povo ro-
mano, e ter a exclusividade era algo honroso.

Mesmo que Roma não impusesse a lín-
gua, ela foi assimilada pelos povos vencidos. 
Alguns fatores como: exército; colônias mi-
litares e civis; administração romana; obras 
públicas e o comércio influenciaram em tal 
processo.

Devido à expansão de Roma, os solda-
dos do exército foram recrutados na Itália 
e em províncias românicas que possuíam 
como língua o latim vulgar. Algumas tropas 
eram compostas de estrangeiros e até mesmo 
homens do campo sem nenhum saber, assim 
a expansão do latim vulgar foi estendida para 
os povos dominados.

As colônias civis eram construídas em 
territórios dominados, para manterem a 
região em paz, eram espalhadas por todas 
as províncias e foram de grande importância 
para a latinização, já que elas multiplicavam-
se e conservavam a língua mesmo quando 
eram deixadas por Roma e dominadas pelos 
bárbaros.

Após o término das conquistas foi ins-
talada a administração romana, cujos mem-
bros eram pessoas que dominavam o latim 
culto, e como lidavam com a população, e 
com os documentos escritos, o latim culto 
prevaleceu ao latim vulgar.

Com essa expansão da língua e da 
cultura, os romanos construíram obras que 
beneficiaram toda a população, entre elas 

estão as estradas, que permitem o acesso 
rápido entre as regiões; o abastecimento de 
água, como a criação dos aquedutos. Eles 
possuíam um vasto acervo técnico, e esses 
benefícios alegraram a população, fazendo 
com que recebessem tanto a cultura como a 
língua latina de forma pacífica.

A construção de teatros também foi 
um ponto importante para o processo de 
latinização, pois as peças eram apresen-
tadas, tanto em línguas locais como em 
latim. Outros prédios como: fórum, templos, 
basílicas, monumentos, bibliotecas e escolas 
foram construídas, e esses prédios eram fre-
quentados pelas classes mais altas e mesmo 
apresentando aspectos gregos representa-
vam a expansão da cultura latina, além do 
comércio, que também transformou-se em 
um grande centro comercial.

Nota-se que não é de hoje que a língua 
sofre modificações, do latim até o português 
atual são inúmeras transformações. Desde o 
seu nascimento, as mudanças são refletidas 
nas estruturas tanto da fala como da escrita, 
assim as transformações fonéticas do latim 
para o português que originam as variações 
na forma de falar, ocorrem até os dias atuais.

Metaplasmos
Os Metaplasmos, em conceito dado por 

Coutinho (1976, p.142) “são modificações 
fonéticas sofridas pelas palavras na sua evo-
lução”; eles refletem uma realidade de nossa 
língua, pois para um real conhecimento de 
um grupo humano não basta pesquisar sua 
história, seus costumes ou o ambiente em 
que vive determinada comunidade, tendo o 
estudo de seus falares um papel importante 
para se chegar a esse conhecimento.

Nesse sentido, pode se afirmar que na 
língua se projeta a cultura, no seu sentido 
mais amplo, como afirma Aurélio Buarque 
de Holanda Ferreira (in: Brandão, 1991, p.5), 
“o conjunto dos padrões de comportamento, 
das crenças, das instituições e de outros 
valores espirituais e materiais transmitidos 
coletivamente e característicos de uma socie-
dade”.

Os Metaplasmos são alterações que a 
língua sofreu na passagem do latim para o 
português, ou seja, deveriam ser fatores em 
desuso, que devido à evolução da língua não 
existem, pois as palavras já tomaram sua 
forma fixa, através dos diversos processos 
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de transformação, porém é possível verificar 
que tais fenômenos continuam agindo e 
transformando a língua portuguesa.

Tal fenômeno ao mesmo tempo é está-
tico e evolutivo. Estático pelo fato de conser-
varem seu significado, mantendo o mesmo 
campo semântico, e evolutivo por alterarem 
algumas formas. Muito das mudanças que 
hoje ocorrem na língua portuguesa são 
explicáveis por processos que já ocorreram 
na história da formação da língua, os quais 
são responsáveis pela forma atual de muitos 
vocábulos aceitos pela Norma Culta, assim a 
língua evolui juntamente com a sociedade.

Câmara Júnior (1986, p.167) designa 
metaplasmo como “mudança de forma”; o 
termo vem do grego meta + plasmós). Por 
exemplo, perla > pérola; mármor > mármo-
re. O metaplasmo nesse sentido indica uma 
forma que não é normal, mas é admissível, e 
os que a empregam, ou a encontram, logo a 
associam à forma normal.

 Efetivamente, conforme muito bem 
dito por Botelho e Leite, a Língua Portugue-
sa, desde o Latim, passou por diversos pro-
cessos de transformação fonética até resultar 
na Língua conhecida atualmente. Contudo, 
os metaplasmos não são, segundo os dois 
autores, “simplesmente os processos por que 
a língua sofreu na passagem do Latim para 
o português, mas, como é possível verificar, 
tais fenômenos continuam agindo e transfor-
mando a Língua Portuguesa” (2005, p.1).

O fenômeno será analisado em seus 
diversos aspectos, como explica Coutinho 
(1979, p.142-149) em alguns dos casos:

Metaplasmos por permuta: são os que 
consistem na substituição ou troca de um fo-
nema por outro.

a. Vocalização: é a conversão de uma 
consoante num fonema vocálico:

    factu>feito; alteru> outro
 
b. Sonorização: é a permuta de um fone-

ma surdo por um sonoro:

    Lupu> lobo; acutu>agudo

Metaplasmos por aumento: são os que 
adicionam fonemas à palavra.

a.Prótese ou próstese: aumento de som 

no começo do vocábulo:

  stare>estar, scutu>escudo

b.Epêntese: é o acréscimo de fonema no 
interior da palavra.

 stella>estrela; area > areia;

c. Paragoge ou epítese: é a adição de 
fonema no fim do vocabulário.

ante> antes; film>filme

Metaplasmos por subtração: são os que 
tiram ou diminuem fonemas à palavra:

Aférese: é a queda de fonema no início 
da palavra: 

    inamorar> namorar; acúmen>gume

   b.Síncope: é a subtração de fonema no 
interior do vocábulo.

malu >mau; mediu>meio

Apócope: é a queda de fonema no fim do 
vocábulo:

 amare> ama; atroce> atroz

Crase: é a fusão de dois sons vocálicos 
contíguos

   Pee>pé; door>dor

Metaplasmos por transposição: são os 
que consistem na deslocação de fonema ou 
de acento tônico da palavra

a. Metátase: é a transposição de fone-
ma, que se pode verificar na mesma sílaba ou 
entre sílaba:

semper>sempre; pegriça>preguiça

Hipértese: transposição de fonema de 
uma sílaba para outra:

 festra > fresta; ravia > raiva;

Sístole: é a transposição de acento tôni-
co de uma sílaba para a anterior:

amavissémos> amássemos; erámos> 
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éramos

d.Diástole: é a deslocação de acento 
tônico de uma sílaba para a posterior:

  océanu>oceano; júdice> juiz

Ximenes (2009, p. 72) explica muito 
bem que “essas alteração são apenas fonéti-
cas, já com esta autora, “muitas das mudanças 
que ocorrem hoje na língua portuguesa são 
explicáveis por processos que já ocorreram 
na história da formação da língua, os quais 
são responsáveis pela forma atual de muitos 
vocábulos aceitos pela norma culta”.

Na formação da língua é necessário levar 
em consideração a influência exercida pela 
sociedade, a língua não existe em si mesma, 
sem o homem não existe, ela é constituída 
de um patrimônio cultura que a sociedade 
a que pertence transmite. No processo dos 
Metaplasmos, observa-seque não devem ser 
tratados como fenômenos do passado, mas 
modificações recentes que se manifestam 
tanto na área rural como urbana, e que são  
tratados apenas como erros.

Na fala espontânea as mudanças 
ocorrem devido às variações sejam elas em 
decorrência de fatores históricos, motivações 
linguísticas, ou extralinguísticos: classe so-
cial, faixa etária, sexo. 

Citamos a seguir alguns Metaplasmos 
encontrados na pesquisa. 3

1. Por aumento

1.1 Prótese: aumento de fonema no 
início do vocábulo.

      Ex.: unha > zunha

1.2 Epêntese – aumento de fonema no 
interior do vocábulo.

                 Ex.: três > trêis

1.3 Ditongação: acréscimo de um fone-
ma semivocálico no vocábulo causado um 
ditongo.

     Ex.: acostumado > aucustumado

1.4 Paragoge: aumento de fonema no 
fim do vocábulo.

               Ex.: arroz> arrozi
       
           2. Por supressão

           2.1 Aférese – perda de fonema no 
início do vocábulo.

              Ex.: igarapé > garapé
                     estava > tava
                     está > tá
            2.2 Síncope – perda de fonema no 

meio da palavra.

         Ex.: outro > ôtro
        também > tamém
        para > pra > pa

       2.3 Monatongação – supressão de 
um fonema semivocálico no vocábulo desfa-
zendo um ditongo.

      Ex.:   leite > lête
               madeira > madêra
               varadouro > varadô
               peixe > pêxe
               seringueira > seringuêra
               mosquiteiro > mosquitêro

    2.4 Apócope – supressão de fonema 
no fim do vocábulo.

        Ex.:    virgem > virge
                  ontem > onte
                  meio > mei
                  homem > home
                  nuvem > nuvi
        
   3. Por Transposição

   3.1 Metátase - transposição de fonema 
na mesma sílaba.

                 Ex.: Turvo > truvo

  3.2 Hipértese – transposição de fone-
ma em sílaba diferente.

                Ex: tábua > tauba
           degrau > drega

Outros Fenômenos
a)Encurtamento das sílabas do vocábu-

lo devido a lei do menor esforço.
  Ex.: espumadeira > pumadeira
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         pires > piri
         alpercata > percata
         bíblia > bibra

b)Despatalização – transformação de 
um fonema palatal em vocálico oral ou nasal.

  Ex.: família > famia
   abelha > abeia
         sobrancelha > sobranceia
         orelha > orelha
        
OBS.: Nos casos em que a nasalidade 

recai sobre vogal que não comporta o sinal 
de til (~), assinalou-se o fonema com a con-
soante N maiúscula.

Ex.: madrinha > madriNa
        sobrinho > sobriNo
        sobrinha> sobriNa
        
c) Consonantismo - passagem do / j/ , 

/g/, /s/ para /r/.

Ex.: Gente > rente
        Já > rá
        Jeito > reito
        A gente > a rente
        Mesmo > mermo

d) Rotacismo  - troca do /l/ por /r/

Ex.: claro > craro
       nublado > nubrado

e) Lambdacismo - troca do /v/ por /b/

 Ex.: vagem > bagem
        problema> ploblema

f) Vocalismo - abertura do /i/ em /e/ e 
do /u/ em /o/, passagem da postônica final 
/o/ e /u/ para /e/ e /i/.

 Ex.: diferença > deferença
         cuidado > coidado
         primeiro > premêro
                    balde > baldo

g) Sinalefa  - reunião de duas sílabas em 
uma só, por elisão, crase ou sinérese.

Ex.: De assim> d’assim
       Mãe de água> d’água

Considerações Parciais
 Compreende que as alterações fonéticas 

na fala representam não somente a realidade 
linguística de pessoas de menor escolarida-
de, mas que está presente na fala de muitos 
brasileiros, e a variação na fala desses infor-
mantes demonstra a dinamicidade da língua.

Pode-se adiantar que todas as línguas 
vivas estão sujeitas aos fatores de variação 
e mudanças e estas podem ocorrer tanto a 
nível morfológico e lexical, quanto sintáticos 
ou semânticos. Nota-se, ainda, que as línguas 
apresentam as contrapartes fixa e heterogê-
nea de modo a exibir a unidade em meio à 
heterogeneidade, e isso só é possível devido 
a dinamicidade da língua.

Vale ressaltar, aqui a valiosa contribui-
ção dos estudos dialectológicos e sociolin-
guísticos no sentido de ameniza preconceitos 
linguísticos e de relativizar a noção do erro, 
ao buscar coletar e descrever o padrão real e 
não aquele que a escola procura desqualificar 
e banir como expressão linguística natural e 
legítima de seus usuários.

A pesquisa nos proporcionou estudar 
as variações no interior da língua o que 
contribuirá nas escolas para os estudos das 
especificidades do falar acriano, possibilitan-
do, de forma sistematizada, o conhecimento 
da linguagem regional.

Por fim, compreende-se que as ciências 
se interligam, se cruzam, se auxiliam, ainda 
aquelas que se julgam distantes. Por isso, foi 
possível, aliar, com êxito, os conhecimentos 
da Linguística com os da Dialectologia. Em 
ciência, os conhecimentos não são fechados 
como podem parecer à primeira vista, eles 
são dinâmicos, se ligam tanto na pesquisa 
de campo como nas teorias que afloram na 
leitura de aspectos da vida, caso especial da 
vida da linguagem regional.

Notas
1 1 Universidade Federal do Acre ( UFAC). Mestranda 
em Letras: Linguagem e Identidade. jak.goes@hotmail.com
2  Fichas elaboradas pelo ALIB.
3  A pesquisa está em andamento.
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Pintura em tela: reflexo da subjetividade e do sofrimento men-
tal

Jamila Nascimento Pontes
Hospital de Saúde Mental do Acre
Micael Carmo Côrtes Gomes
Universidade Federal do Acre

Introdução
Este relata parte da experiência artística 

de um sujeito surdo, Rafael (nome fictício), 
que estar em regime de internação no Hos-
pital de Saúde Mental do Acre – Hosmac, 
referência em saúde mental do Estado. De 
acordo com ALMEIDA e ALMEIDA, 2006, 
em 1999 além da reforma arquitetônica, 
novos serviços de saúde foram implantados: 
Psicologia, Terapia Ocupacional, Educação 
Física, Pedagogia e Serviço Social. Essa nova 
estrutura possibilita, através de oficinas e 
grupos, um recurso a mais no tratamento 
visando à recuperação e reinserção social das 
pessoas com sofrimento mental.

Essa escrita não abrange a análise das 
produções pictóricas do ponto de vista de 
conflitos e manifestações do inconsciente, 
mas de como transita essa relação entre o 
sujeito em questão e a arte a partir da comu-
nicação estética, a pintura. Nesta interface, a 
arte é acolhedora dessas questões que inevi-
tavelmente vem à tona materializando-se na 
pintura. Ana Mae Barbosa afirma: “Através 
da Arte o sujeito, tanto nas relações com o 
inconsciente como nas relações com o outro, 
põe em jogo a ficção e a narrativa de si mes-
mo.” (BARBOSA, 2001, p. 3). Isso é possível 
verificar em algumas pinturas de Rafael.

Minhas orientações durante as práticas 
artísticas com este sujeito transcendem 
a vazão dos conflitos emocionais, porque 
além de estabelecer a comunicação consigo 
mesmo, deve estabelecê-la também com o 
mundo, que nesse processo desperte as po-
tencialidades artísticas expressivas, já que se 
trata de uma pessoa surda, sem o domínio da 
Linguagem Brasileira de Sinais – Libras – e 
ainda estigmatizado pelo sofrimento mental.

Através da contextualização e fruição da 
arte se fortaleceu ainda mais nosso vínculo 
e aos poucos a autonomia, por meio da ex-
ploração e combinações de cores, formas e 
linhas. Assim, além dele enriquecer o poten-
cial expressivo, adquire consciência crítica, 
contrapondo-se ao processo de instituciona-
lização e despersonalização inerente ao re-

gime de internação. Barbosa 2001 assegura 
que através das artes visuais torna possível 
a visualização de quem somos, onde estamos 
e como nos sentimos, inserindo o indivíduo 
no lugar ao qual pertence, reforçando e am-
pliando seus lugares no mundo.

Durante esse processo percebi que a 
fronteira é mínima entre a aprendizagem e 
criação artística, por isso a sensibilidade é 
norteadora, além dos referenciais teóricos 
de Ana Mae Barbosa, baseados na fruição, 
contextualização e no fazer artístico. Esses 
pilares revolucionaram o ensino da arte no 
Brasil, impulsionados pelas novas tendên-
cias que transcendem a livre expressão, a 
exemplo das experiências no Museu de Arte 
Contemporânea – São Paulo, coordenadas 
pela renomada educadora. Mas antes já se 
destacava o trabalho da psiquiatra Nise da 
Silveira, que desenvolvia as práticas artísti-
cas como recurso alternativo durante o tra-
tamento psíquico no hospital, onde fundou o 
Museu de Imagem do Inconsciente no Rio de 
Janeiro.

Um dos espaços que atuo como orienta-
dora artística é no Grupo de Convivência 
do setor de Terapia Ocupacional, coordenado 
pela terapeuta ocupacional Angela Galo e no 
projeto Arte de Ser, atividade semanal que 
acontece externamente, coordenado pelo 
psicólogo Fabiano de Carvalho. Contudo, 
Rafael teve a primeira experiência artística 
na oficina de Pintura em Tela, atividade 
interdisciplinar da Terapia Ocupacional, Psi-
cologia, Educação Física e do artista plástico 
João Bosco de Oliveira Júnior.

Essa oficina teve uma repercussão sig-
nificativa, tanto no ambiente hospitalar, já 
que teve exposição das telas durante visita de 
amigos e familiares, quanto na sociedade, por 
que essas telas, juntamente com as criadas no 
Arte de Ser, possibilitou aos pacientes uma 
maior participação cultural local, já que es-
sas obras ocupam lugares consagrados à arte 
culta, através da exposição O Ser da Arte. 
Essas ações provocam momentos de trocas 
sociais significativas com aqueles que foram 
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silenciados, condenados, tanto ao sofrimento 
psíquico, quanto ao enclausuramento. Essas 
inserções motivaram mais os pacientes no 
Arte de Ser e no Grupo de Convivência, 
em particular Rafael, que busca reconstruir 
sua história de vida no mundo dos ouvintes, 
através das linguagens visuais. 

Pintura em Tela: a arte das cores
A experiência artística é o intervalo 

entre o mundo interno e externo do homem. 
Assim, durante o processo de criação, o ho-
mem se expressa sem negligenciar suas con-
vergências. Isso foi possível verificar durante 
a oficina de Pintura em Tela realizada em 
fevereiro de 2012 na internação do Hosmac, 
momentos em que os desejos e histórias de 
vidas dos participantes vieram à tona, mate-
rializaram-se na estética visual, as telas.

Fig 1, autor: Rafael; título: Céu

Primeira experiência de Rafael com tinta, pincel e tela. 
Depois todas as experimentações são voltadas para 

uma concepção realista, esse resultado não o agradou. 
Passou a desenhar figuras de livros, revistas e cenas 

do cotidiano hospitalar.  

 A oficina de Pintura em Tela teve 
duração de quatro dias, oportunizou aos 
participantes experiências significativas, em 
particular a Rafael, que a partir de então 
mudou suas rotinas, permanecendo mais 
tempo no Grupo de Convivência vendo e 
revendo os materiais iconográficos do setor, 
escolhendo os que exigiam menos técnicas 
para reproduzi-los.

Grupo de Convivência: arte de estar 
junto

O setor de Terapia Ocupacional é coor-
denado pela terapeuta ocupacional Angela 
Galo, onde acontece o Grupo de Convivên-
cia, atende os usuários de segunda a sexta 
pela manhã. Esse grupo tem a finalidade de 

integrar os pacientes, por meio das ativida-
des que eles escolhem, Rafael prefere jogar 
bingo, assistir filmes, ver revista, desenhar e 
pintar. Os materiais disponíveis no dia-a-dia 
para pintura são: papel A4, lápis comum, de 
cor e de cera, além das mesas e bancos.

No fim do expediente, Rafael pediu para 
eu guardar seus desenhos separadamente, 
alegando que os colegas riscavam e pintavam 
de outras cores e também pediu um lápis e 
papel, porque queria desenhar à tarde. Logo 
separei uma pasta com os desenhos, lápis 
apropriado, papel e borracha e, antes de sair 
da internação deixo o material e oriento a en-
tregar na enfermaria. E assim, todos os dias, 
ele mostra os novos desenhos, geralmente, 
retirados de revistas e livros.

A partir de então, fiz um levantamento 
das reproduções das obras de alguns pintores 
e ao apresenta-las, ele ficou impressionado, 
tocando-as para sentir a textura e reprodu-
zindo com os dedos as pinceladas, principal-
mente as mais expressivas, como as de Van 
Gogh. Logo em seguida, reproduzia-as e suas 
experimentações artísticas ganham novos 
significados, a partir da contextualização e 
leitura de imagens (fruição), que antes de 
tudo é uma alfabetização visual, o que pos-
sibilitou mais liberdade de expressão, além 
dos desenhos de revistas e livros, começou 
a desenhar os colegas, os técnicos, médicos, 
cenas do cotidiano e lugares turísticos, ao 
voltar dos passeios.

No processo metodológico de fruição 
de imagem priorizo, algumas vezes, as que 
didaticamente destacam melhor os planos, 
profundidade, luz, sombra, contraste de 
cores, linhas, das diferentes estéticas, mas 
nada supera as trocas de experiências entre 
as pessoas. É notável que Rafael ampliou 
mais o potencial expressivo depois de fre-
quentar a o projeto Arte de Ser, porque  
além do acolhimento, convive com pessoas 
em processo de criação.

Na oficina Arte de Ser: em busca da 
expressão

A oficina Arte de Ser acontece todas 
as quartas-feiras desde 2008 na regional VI, 
estrada da Sobral. Onde o psicólogo Fabiano 
de Carvalho se reuni com o grupo: pacientes 
da internação e do ambulatório do Hosmac, 
familiares e comunidade em geral. Tem a 
finalidade de reinserir e incluir essas pessoas 
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no convívio social através das atividades 
expressivas, que ao articular mundo interno 
e externo possibilita a construção e recons-
trução do sujeito.

Neste grupo, primeiramente, as pessoas 
realizam dinâmicas de integração e relaxa-
mento em grupo, em seguida escolhem as 
atividades: costura, desenho, pintura, leitura, 
artesanato e, depois compartilham as sensa-
ções daquelas vivências. Essas experiências 
são significativas para Rafael, porque além 
do sofrimento mental é surdo, não estar 
inserido na cultura surda, tem sérios proble-
mas familiares e sociais, frequentou pouco 
a escola. Kojima assegura que “O surdo não 
tem distúrbio intelectual e sim, atraso no 
desenvolvimento cognitivo devido a grande 
barreira da comunicação.” (KOJIMA, 2008, 
p. 7). Rafael se comunica tanto através da 
pintura, quanto em LIBRAS, já que após a 
experiência ele é convidado a falar.

Neste espaço Rafael fica indeciso, já 
que tem muitas alternativas: vários tipos de 
tintas, cores, revistas, livros, jornais, além 
dos quadros que já estão prontos. Minha 
dificuldade é como mediar esse processo de 
aprendizagem e criação, porque a leitura de 
imagem/fruição acontece mais no Grupo 
de Convivência, já no Arte de Ser, por 
oferecer mais possibilidades, tornou-se o 
espaço mais para criação. No entanto, pede 
constantemente minha ajuda, até mesmo 
para escolher as cores, e no momento de 
compartilhar as experiências quer que eu fale 
por ele, por já ter me falado anteriormente. 
Aos poucos percebo que ele se torna mais 
independente, graças à aceitação dos demais 
participantes e do vínculo que criou com o 
Fabiano.

Também conheceu dois participantes, 
por quem ele já tinha admiração, um ex-alu-
no do Jorge Rivasplatas, o outro do Darcy 
Sales, referência em pintura no Estado. Estes 
dois pintores tem estilos diferentes: um 
apreende a estética realista, outro a abstrata, 
respectivamente. Percebi essas influências 
nas pinturas dos colegas de Rafael, das 
quais ele também se apropria revelando suas 
subjetividades, aproveitando cada minuto, 
dispensando, às vezes, até o lanche. 

Vínculo: uma relação de confiança 
Se antes já existia um vínculo, por me 

comunicar em LIBRAS, inclusive liberada de 

algumas horas do trabalho para aperfeiçoa-
mento, este se estreitou ainda mais quando 
percebi o interesse e a forma como se apro-
priava da arte para narrar sua história. Então 
comecei a perguntar mais sobre os desenhos 
e, aos poucos ele revelava, mas de forma mui-
to reservada, principalmente quando se rela-
cionavam com sua história de vida. Até então 
ele não tinha acompanhamento psicológico, 
pela própria dificuldade de comunicação, 
mas ao estabelecer uma comunicação mais 
concreta, o convidei a participar do Grupo 
Terapêutico, coordenado pelo psicólogo 
Fabiano de Carvalho, onde os pacientes 
são convidados a participar, falando, caso 
tenham vontade, neste primeiro dia Rafael 
não quis falar.

 No encontro seguinte traduzi os relatos 
e, nos primeiros cinco minutos, em que um 
paciente narrava uma crise, em que espan-
cou a própria mãe, ele baixou a cabeça, logo 
voltou para internação. Depois expliquei 
que as pessoas em crise cometem muitos 
erros e ali era o lugar de compartilhar, pois 
o psicólogo ajuda a resolver os problemas 
sem julgar. No encontro seguinte ele pediu 
para conversar com o psicólogo, nesse aten-
dimento fui intérprete. Percebi o quanto ele 
buscava reconstruir sua história naqueles 
desenhos e pinturas, especialmente os que 
ele mostrava. A partir disso, comecei a ver e 
perguntar sobre suas criações todos os dias, 
mas ele se expressava de forma imparcial. 
Ainda não percebo se é pela limitação da 
Libras, não quer falar ou ainda, não tem essa 
relação consciente.

Ao saber que ele seria liberado em pou-
cos dias, o avisei e disse que podia escolher 
os desenhos que gostava para levar para casa, 
caso quisesse. Ele olhava atentamente, mas 
nada dizia, mesmo eu perguntando sobre os 
mais caprichados. Deixei para por último os 
que tinham a narrativa familiar e à medida 
que postava sobre a mesa, ele narrava sua 
história e naquela grande mesa, reconstruiu 
o passado, que estava fragmentado em dese-
nhos, juntou-os de forma cronológica – do 
trabalho no campo (tempos felizes), a sepa-
ração dos pais (momentos tristes). Nise da 
Silveira afirma: “a pintura pode ser utilizada 
pelo doente como um verdadeiro instru-
mento para reorganizar a ordem interna e 
ao mesmo tempo reconstruir a realidade.” 
(SILVEIRA, 2012, p.4). Observe:
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Fig 2; autor: Rafael; Título: Campo

Neste desenho ele falava da saudade que sentia do 
irmão e da família, principalmente, do avô, que tinha 

uma colônia, onde trabalhava juntamente com o irmão 
e ganhava dinheiro, gostava de cuidar dos animais, das 
plantações e de pescar, principalmente, dos passeios e 

dos torneios nos finais de semanas.
 

Fig 3; autor: Rafael; Título: Separação

Aqui ele reconstruiu a separação dos pais - o difícil 
momento em que tanto queria ir quanto ficar – mas 
ficou com a mãe, que sempre cuidou, já o pai nunca 
esteve presente, bebia e foi viver com outra família 

sem querer nenhum dos filhos. Desabafou lentamente 
e com muita dificuldade finalizou dizendo: queria que 
o pai tivesse arrastado assim como a mãe o segurou.

Essas conversas aconteceram no Gru-
po de Convivência, assim como a criação 
desses desenhos no período da manhã, na 
mesma semana, a tarde, ele foi para o grupo 
Arte de Ser, estranhamente parecia não 
precisar de mim, quando eu cheguei, já es-
tava rabiscando a tela para iniciar a pintura, 
os primeiros traços foi o homem do centro, 
posteriormente fez as árvores e fachada. 

 

Fig: 4; autor: Rafael; Título: Gritos

Rafael apresentou primeiro os motoristas, que 
andavam em alta velocidade e não ajudaram o homem 

atropelado, mas duas pessoas, que caminhavam no 
parque ajudaram e ele gritava de dor, outras pessoas 
só olhavam e outras nem isso. Assim que concluiu, 
o psicólogo perguntou como ele se sentiu e de que 
lembrava. Respondeu apenas que tinha gostado, 

achava bonito. Posteriormente perguntei se ele sabia 
onde ocorreu o acidente que vitimou a mãe dele, 

disse que sim. Falei que também sabia e que achava 
a paisagem da pintura parecida com o Parque da 

Maternidade, lugar do acidente. Respondeu que sim, 
mas não era a mãe dele, sim um homem, finalizou a 

conversa dizendo que era de uma revista.
 

Fig 5, Autor: Rafael; Sem título

Rafael teve várias mudanças de comportamento 
durante o período de internação, no início extrover-
tido, depois introspectivo. Um dia, durante a leitura 
de imagem apresentei um autorretrato de um garoto 
depressivo. De todas as obras, ele escolheu o autor-
retrato e reproduziu, mas acrescentou suas carac-
terísticas. Quando levou para eu guardar disse que 
era como ele se sentia, queria voltar para casa, sair 
correndo dali, preferia morrer na rua, que sufocado 

sozinho no hospital. Nesse período raramente recebia 
visita de familiares, mesmo os que moravam perto. 

Depois a irmã restabeleceu contato, o que minimizou 
o sofrimento.
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Rafael tem 25 aos, estar em regime de 
internação por ordem judicial há mais de 
ano. Logo nas primeiras semanas evadiu-se, 
abandonando o tratamento, mas depois de 
alguns meses foi conduzido novamente ao 
hospital, onde continua em tratamento. Foi 
necessário realizar duas perícias médicas, 
na primeira não se esclareceu algumas ques-
tões, por que não tinha domínio da Libras 
nem orientação temporal. Por isso, durante a 
segunda perícia foi necessário auxílio de uma 
intérprete e um surdo, além da irmã.

Depois da primeira perícia, Rafael 
teve apoio psicológico com o Fabiano de 
Carvalho, atendimento em Libras comigo e a 
equipe do CAS, para ampliar seu repertório 
de comunicação e ainda orientação temporal 
com a terapeuta ocupacional Angela Galo. 
Tivemos bastante dificuldade, porque ele 
se recusava apreender, mas tivemos êxito, 
principalmente, quando a irmã começou a 
participar desse processo, inclusive antes 
e durante a segunda perícia, que se deu de 
forma tranquila. Agora ele aguarda a libera-
ção judicial, sonhando com o futuro melhor, 
materializando-o nas pinturas e desenhos: 
trabalho, casa, filhos e esposa, geralmente 
grávida.

Considerações finais
A criação artística do Rafael teve início 

com a reprodução de figuras de livros e re-
vistas, depois fruição de quadros de alguns 
pintores, o que ampliou mais seu potencial 
expressivo, possibilitando a percepção do 
invisível através da pintura, o que é típico 
com pessoas em sofrimento psíquico. Nise 
da Silveira assegura que: “As imagens do in-
consciente objetivadas na pintura, tornam-se 
passivas de certa forma de trato, mesmo sem 
que haja nítida tomada de consciência de 
suas significações profundas.” (SILVEIRA, 
2012, p.4). Rafael parece não ter essa relação 
consciente.

Durante o processo percebi o quanto 
ele extrapolava e transgredia. Geralmente, o 
pano de fundo das obras é de sua criação. Na 
fig 2 acrescentou nuvens azuis com bordas 
amarelas, chuva com traços pretos e a casa no 
centro parece a do avô, segunda a irmã. A fig 
3 é um ambiente fechado, remetendo portas. 
A princípio, esses desenhos eram separados, 
um em cada folha. Depois disponibilizei pa-
pel grande e apropriado e ele reorganizou em 

apenas uma folha, mas ratificou a separação 
dos pais com um traço e delimitou o espaço, 
perto da mãe cor clara e maior, do pai escura 
e menor. Já a fig 4 não vi de onde ele tirou, 
mas afirma ser de uma revista apenas os pri-
meiro traços, porque no encontro seguinte a 
revista não foi encontrada.

 A forma como Rafael apreende o mun-
do parte de uma concepção global, onde há o 
império das imagens. E isso me faz lembrar o 
texto Globalizações de Guerreiro e Vladi, em 
que os mesmos afirmam: “Os bens são con-
sumidos globalmente, mas com significados 
locais e que apresentam um sentido estético 
individual de quem o consome e a forma que 
o consome.” (RUBIM, 2005, p. 69).

Rafael ressignificou as imagens que 
consumiu, entendendo o termo “consumo”, 
como elo entre mercadoria e os valores afe-
tivos e de identidade que o sujeito apreende 
e assim reinventa sua realidade. É nesta 
perspectiva que ele reconstrói e busca seu 
lugar no mundo, através da arte, tendo como 
base a imagem de circulação internacional, 
nacional e local. 

A fragmentação e esfacelamento do 
sujeito imposto pela modernidade é face 
dos conflitos humanos em que a arte ajuda 
a reestruturar. No encontro em que eu pedi 
para Rafael em intitular suas obras, a prin-
cípio, teve bastante dificuldade, por que sua 
via de comunicação é visual e não verbal. 
Assim, as coisas tem uma forma, uma textu-
ra, cores, não nomes. Expliquei que as coisas 
têm nome e pessoas também, foi quando ele 
pediu para eu escrever e fazer a datilologia 
dos nomes de seus pais. 

Aproveitei que tudo ainda estava espa-
lhado sobre a mesa, escrevi e fiz a datilologia 
de todos os membros da família ali repre-
sentados e ainda o meu nome, da terapeuta 
ocupacional e do psicólogo, com quem ele 
criou um vínculo e deu um sinal. Quando 
finalizei, ele disse que nunca disseram para 
ele os nomes. Depois disso, rapidamente 
titulou suas obras, mas antes indagou como 
sabia do nome da mãe, pois tinha morrido 
há tanto tempo. Expliquei que tudo fica no 
prontuário e também na internet, e ainda 
tinha conversado com sua irmã, assim ele se 
encorajou e me falou mais sobre sua família, 
mas isso fica em segredo. 

Quase toda internação é traumática, 
o que faz a diferença é o acolhimento e 
comprometimento que se têm com a recu-
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peração e a reinserção social do paciente, 
tanto pela família, quanto pela equipe. As 
atividades terapêuticas e grupos que Hosmac 
desenvolve com base na Reforma Psiquiátri-
ca, faz a grande diferença. Através da arte, 
Rafael se reinventa e transforma seu mundo 
e o dos outros, já que é uma leitura de si e 
dos outros, quando estes se permitem, pois 
a obra de arte, durante a fruição, tanto fala 
quanto escuta na concepção contemporânea.

Referência bibliográfica
ALMEIDA, G.; ALMEIDA, J. O Imaginário 
Popular sobre a Loucura: representações 
sociais de usuários do Centro de Saúde da 
Vila Ivonete, Rio Branco – Acre. 2006. 28 f. 
Monografia (Especialização em Saúde Men-
tal) – Centro de Ciências da Saúde, Univer-
sidade Federal do Acre (UFAC), Rio Branco, 
2006.

BARBOSA, A. M. A imagem no ensino da 
arte. São Paulo: Perspectiva, 1996. 134 p.
BARBOSA, A. M. Mudança na arte/edu-
cação.Disponívelem: <http://www.uel.br /
grupoestudo>. Acesso em: 01 out. 2012.
BARBOSA, A. M. Processo Civilizatório 
e reconstrução social através da Arte.
Disponívelem:<http://www.uel.br/grupoes-
tudo>. Acesso em: 01 out. 2012.
GUEREIRO, G.; VLADI, N. Globalizações, 
global, local, cultura de consumo, meios de 
comunicação.In:RUBIM, A. A.C.Cultura e 
Atualidade. EDUFBA, Bahia, 2005.
KOJIMA, C. K. Libras: Língua Brasileira 
de Sinais – a Imagem do Pensamento. 
Editora Escala, 2008, São Paulo. 111 p.
SILVEIRA, N. O mundo das imagens.Dis-
ponível em:<http://www. museu imagens-
doinconsciente.org.br/pdfs/mundo_ima-
gens.pdf>. Acesso em: 01 out. 2012.



608

Memórias de jovens: o grupo Juventude em Ação Comunitária 
(JAC) e suas práticas

Janaira Fidelis Caetano
Universidade Federal do Acre

Introdução
O grupo de jovens Juventude em Ação 

Comunitária (JAC) desenvolveu suas ati-
vidades entre os primeiros e últimos anos 
da década de 1970, na cidade de Rio Bran-
co-Acre, vinculado a Paróquia Santa Inês, 
que abrange a região do Bairro Bosque e 
adjacências. Esse grupo se estrutura a partir 
das experiências de jovens que atuavam em 
outros grupos da Prelazia do Acre e Purus1.

O grupo JAC, como os demais surgidos 
durante o final da década de 1960 e por 
toda a década de 1970, se constituiu, inicial-
mente a partir de uma orientação da Igreja 
Católica, que nessa época tinha sua atuação 
voltadas às classes populares, aos pobres, 
aos injustiçados, a partir de uma orientação 
fundamentada nos princípios da Teologia da 
Libertação, demonstrados principalmente, 
nas práticas das Comunidades Eclesiais de 
Base (CEBs).

Os Jovens do grupo JAC colaboravam 
com o funcionamento da Igreja da qual 
estavam vinculados, ajudando nas missas, 
catequese, arraiais, entre outras atividades. 
Além disso, possuíam sua própria programa-
ção, como: reuniões ordinárias aos sábados à 
noite; programava e realizava o seu próprio 
arraial; desenvolvia atividades esportivas e 
artísticas, tais como: voleibol, teatro, música; 
editava jornais; fazia piqueniques, passeios, 
mantinham uma rotina de palestras com es-
pecialistas em temas polêmicos e de impor-
tância para o momento, como por exemplo, a 
política, o alcoolismo, a sexualidade, etc.

Nesse caminho a proposta aqui traba-
lhada foi analisar as diversas práticas do gru-
po JAC, buscando compreender fragmentos 
da trajetória dos grupos de jovens da década 
de 70 na cidade de Rio Branco-AC, bem como 
identificar e analisar a conjuntura religiosa, 
política, social e cultural desse período da 
história acreana, aspectos esses que defini-
ram de certa forma a atuação da juventude 
na sociedade da época. 

Para que esse trabalho se realizasse, 
optou-se por uma abordagem qualitativa no 
que se refere à pesquisa e análise dos dados. 

De acordo com os objetivos, utilizou-se a 
pesquisa do tipo exploratória, na busca de 
colher maior numero de informações possí-
veis sobre o objeto de estudo. Nesse sentido 
foram realizadas entrevistas com os sujeitos 
sociais que vivenciaram efetivamente essa 
experiência.

Além da história oral, foi utilizada a 
pesquisa bibliográfica, que se deu através da 
leitura de algumas obras que dão conta de 
aspectos relacionados à conjuntura política, 
econômica e social da década de 1970, bem 
como, de obras que abordam os temas rela-
cionados à conjuntura política, econômica e 
social da década de 1970, bem como de obras 
que abordam os temas relacionados à Igreja, 
como a Teologia da Libertação, Comunida-
des Eclesiais de Base, entre outros. 

Como a fonte oral foi a mais utilizada 
para estudarmos as práticas do grupo JAC, 
a vivencia que aqueles jovens, hoje senhores 
e senhoras, tiveram lá na década de 1970, foi 
necessário discutirmos alguns pressupostos 
para podermos compreender e analisar as 
memórias dos sujeitos estudados, para isso 
buscamos a discussão sobre história e memó-
ria que Loiva Otero faz em seu livro História 
e Memória: a problemática da pesquisa, e 
ainda as concepções de identidades subter-
râneas de Michel de Certeau e de práticas e 
experiências de Thompson, pois estudamos 
as praticas do grupo e as experiências dos 
sujeitos que as vivenciaram.

A sociedade acreana da década de 
1970

Como o grupo JAC, desenvolveu suas 
atividades na década de 1970, acreditamos 
ser importante pontuarmos algumas consi-
derações em relação a esse período. Nesta 
década, o Estado do Acre e, sobretudo, a sua 
capital Rio Branco estava passando por um 
processo de transformação, processo esse 
ligado a uma série de acontecimentos locais 
e nacionais. Nesse período o Brasil estava 
subjulgado a um governo ditatorial que im-
punha medidas opressoras a população, e no 
Acre não foi diferente.
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Com a instalação do Regime Militar 
Ditatorial em 1964, é redefinida a política 
de ocupação para esta região, que tinha 
como objetivo ocupar os espaços vazios da 
Amazônia; e o Acre foi um dos grandes alvos 
dessa política (CALIXTO & OUTROS, 1985). 
Nessa época a economia do Estado basea-
va-se, prioritariamente, no extrativismo da 
borracha e da castanha, mesmo que pequena 
quantidade; e na agricultura de subsistência, 
o que obrigava a maioria da população a vi-
ver no interior dos seringais ou em pequenos 
núcleos agroextrativistas nas proximidades 
das áreas urbanas.

Com a política de ocupação da Amazô-
nia, após 1964, através de propagandas, de 
incentivos do governo federal, bem como 
do governo local, milhares de pessoas de 
outras regiões do país começaram a vir para 
o Acre para ocupar os ditos espaços vazios, 
mas esses espaços já eram ocupados pelos 
seringueiros, que se encontravam na condi-
ção de posseiros, mesmo com a falência do 
extrativismo da borracha. Assim, tem início 
um grave problema, que é a expulsão dos se-
ringueiros de suas terras para a implantação 
da grande fazenda de gado, gerando vários 
conflitos pela posse da terra, na região. 

Sendo expulsos das terras que ocupa-
vam, esses ex-seringueiros migraram para 
a cidade em busca de emprego e moradia, e 
outras formas de sobrevivência. Ao chegarem 
à cidade, tiveram que montar seus barracos 
à margens dos rios, caracterizando-se como 
um processo de invasão suburbana, e dando 
início a formação da periferia de Rio Branco. 

Então a cidade de Rio Branco na década 
de 1970 era ocupada principalmente por 
essas pessoas que vieram do interior dos 
seringais em busca de um lugar para morar 
e de outras formas de sobrevivência. Eram 
pessoas pobres e humildes que não tinha se 
quer moradia digna, e em sua maioria anal-
fabetos, o que dificultava ainda mais a pos-
sibilidade de conseguir emprego na cidade. 
Em consequência disso, começa a surgir os 
crimes, roubos, prostituição, uso de drogas e 
outros problemas sociais graves.

Nesse contexto surge a Igreja Católica 
como apoiadora ou como protetora daque-
les que resistiam de alguma forma a todas 
essas dificuldades, e a todas as imposições 
e repressões do governo ditatorial, sendo as 
CEBs e os grupos de jovens, espaços onde 
essas pessoas podiam se expressar sobre 

a realidade em que estavam vivendo, bem 
como procurar ajuda para solucionar alguns 
problemas. Mas, não é subitamente que a 
Igreja passa apoiar as lutas de base da popu-
lação, há algumas mudanças nas diretrizes da 
Igreja Católica que é preciso compreender, 
como as ideias da Teologia da Libertação e as 
práticas das CEBs.

A Teologia da Libertação se constitui a 
partir de uma síntese de vários acontecimen-
tos, que podem ser entendidos como favorá-
veis ao seu surgimento, principalmente na 
América Latina, onde se sustenta suas bases. 
Michel Löwy diz:

[...] acontece na América Latina 
uma profunda mudança social e 
política: 1) a industrialização do 
continente a partir dos anos 1950 
(sob o impulso de capitais multina-
cionais) vai “desenvolver o subde-
senvolvimento” [...], isto é, agra-
var a dependência, aprofundar 
as contradições sociais, estimular 
o êxodo rural e o crescimento das 
cidades concentrando nas zonas 
urbanas uma classe trabalhadora 
nova e, sobretudo, um imenso “po-
bretariado”; 2) com a revolução 
cubana de 1959, se abre na Améri-
ca Latina um novo período históri-
co, caracterizado pela intensifica-
ção das lutas sociais, a aparição de 
movimentos de guerrilha, a suces-
são de golpes de Estado militares e 
a crise de legitimidade do sistema 
político (LÖWY, 1991, p. 33-34).

É nesse contexto de mudanças sociais e 
políticas na América Latina, que desfavore-
ciam as classes mais vulneráveis, excluídas, 
e diante da organização destas classes que 
começaram a se manifestar contra as injus-
tiças e desigualdades sociais, que vai surgir a 
proposta de uma igreja dos pobres, ou seja, a 
Teologia da Libertação dentro dos princípios 
da Igreja Católica.

Tal conjuntura vai possibilitar a criação 
das Comunidades Eclesiais de Base, defini-
das por Frei Betto, como:

[...] comunidades porque reúnem 
pessoas que tem a mesma fé, per-
tencem à mesma igreja e moram 
na mesma região. Motivadas pela 
fé vivem em comum-união em tor-
no de seus problemas de sobrevi-
vência, de moradia, de lutas por 
melhores condições de vidra e de 
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anseios e esperanças libertado-
ras. São eclesiais porque são con-
gregadas na igreja, como núcleos 
básicos de comunidades de fé. São 
de base, porque são integradas 
por pessoas que trabalham com 
as próprias mãos (classes popu-
lares): donas-de-casa, operários, 
subempregados, aposentados, jo-
vens e empregados dos setores de 
serviços, na periferia urbana; na 
zona rural, assalariados agrícolas, 
posseiros, pequenos proprietários, 
peões e seus familiares (FREI BET-
TO, 1985, p. 17).

Então são comunidades onde se reúnem 
as pessoas de mesma fé, no caso, cristãos 
católicos, vinculados aos princípios de sua 
Igreja. Essas comunidades são formadas 
pelas classes populares, que buscam não 
somente a palavra de Deus, mas também a 
libertação de suas opressões.

As CEBs não foram somente um espaço 
de discussão e prática da fé, mas também de 
discussão da realidade do povo. É a partir de-
las que a Igreja vai se posicionar diante dos 
problemas sociais enfrentados pelas classes 
populares, orientando-as e juntando-se a 
luta dos oprimidos. 

Os grupos de jovens, gestados a partir 
das Comunidades Eclesiais de Base também 
vão ser espaço de discussão da realidade, es-
paço de diversão, lazer, de fazer amizades, o 
que veremos mais detalhadamente no estudo 
das práticas do grupo JAC.

Grupo JAC e suas experiências po-
líticas, culturais e recreativas

O grupo Juventude em Ação Comunitá-
ria (JAC) atuou durante os anos de 1970 na 
cidade de Rio Branco, época em que havia 
vários grupos semelhantes a ele, sendo todos 
ligados a Igreja Católica, que estava em ple-
no apogeu, motivada principalmente pela a 
atuação das Comunidades Eclesiais de Base 
(CEBs), inspiradas nos princípios da Teolo-
gia da Libertação. 

Para compreender os fundamentos 
orientadores da formação do grupo JAC, suas 
formas de organização e suas experiências 
religiosas, políticas, culturais e recreativas 
foi de fundamental importância ouvir os 
participantes deste grupo, utilizando-se dos 
procedimentos da história oral, como forma 
de recompor a memória desses sujeitos, 

trazendo para o presente, através de suas 
lembranças, as experiências do passado. 

Ao trabalhamos com lembranças, seja 
de um único ou de vários sujeitos, estamos 
trabalhando com memórias coletivas, como 
é o caso do grupo JAC. Estamos, portanto, 
utilizando a memória na produção do co-
nhecimento histórico. Mas, o trabalho com 
a memória exige uma metodologia própria. 
Assim, tomamos como base as discussões 
levantadas no livro História e Memória: a 
problemática da pesquisa, de Loiva Otero 
Felix, que diz:

Estudar memória, entretanto, é 
falar não apenas de vida e de per-
petuação da vida através da histó-
ria; é falar, também, de seu rever-
so, do esquecimento, dos silêncios, 
dos não-ditos, e, ainda de uma for-
ma intermediaria que é a perma-
nência de memórias subterrâneas 
entre o esquecimento e a memória 
social. E no campo das memórias 
subterrâneas, é falar também na 
memória dos excluídos, daqueles 
que a fronteira do poder lançou 
à marginalidade da história […] 
(FELIX, 1998, p. 45).

Nessa perspectiva a memória não deve 
ser utilizada somente para perpetuar a 
vida, mas sim para compreender os diver-
sos aspectos do vivido, tenham eles já sido 
explicitados ou não. As entrevistas com os 
membros do grupo JAC proporcionaram 
uma aproximação com essas lembranças, 
com as memórias dos sujeitos sociais que 
vivenciaram aquele momento. Portanto, a 
memória é a lembrança do vivido e a história 
é a compreensão dessa memória.

O grupo JAC, apesar de vincular-se 
a Igreja Católica, sempre foi muito inde-
pendente, desenvolvia suas atividades sem 
depender da Igreja ou de qualquer outra 
entidade. Assim, o grupo JAC se reunia aos 
sábados à noite em sua própria sede. Nestas 
reuniões se conversava bastante sobre o 
cotidiano de suas famílias, dos seus afazeres 
diários (estudo, trabalho, etc.); dos amores e 
desamores. Lia-se a Bíblia e outros livros e 
textos que tratavam a respeito da realidade 
da época; dos problemas sociais e políticos; 
sobre temas polêmicos, como: relações 
familiares, namoro, sexo e casamento. Mas 
também se divertiam através de brincadei-
ras,dinâmicas de grupo, cantando, dançando, 



611

passeando, namorando, etc. Mas, acima de 
tudo, havia uma preocupação fundamental 
que era ajudar o próximo.

É a partir do religioso  e diante das con-
dições sociais impostas que os jovens come-
çam a despertar para as práticas políticas. É 
a partir da leitura Bíblica, do evangelho, que 
vão começar a surgir inicialmente algumas 
discussões a respeito da política. Ao fazer a 
relação dos textos bíblicos com a realidade 
em que viviam, esses jovens vão começar a 
questionar sobre o porquê que certas coisas 
estavam acontecendo; coisas com as  quais 
eles não concordavam; que se chocava com 
os princípios orientadores da formação que 
eles adquirira nos debates dentro do grupo.

Problemas, como pobreza, miséria, 
fome, desemprego, prostituição, convivência 
familiar, namoro, sexo, casamento, passam 
ser a tônica dos debates no interior do grupo 
JAC.  Essas discussões se davam a partir de 
certas situações, como: palestras, filmes, 
leituras, visitas a locais de existência desses 
problemas (casas de famílias, escolas, perife-
ria, prostíbulos, orfanatos, asilos, hospitais, 
leprosários, colônias, seringais etc.).

Mas, esses jovens do JAC não se deram 
por satisfeitos com suas atuações apenas no 
interior do grupo, apesar destas relações 
com a sociedade, acima referidas, passaram, 
também, a atuar em outros segmentos da 
sociedade: nas organizações estudantis, em 
grupos artísticos, associações de bairros, 
organizações sindicais e, muitos deles em 
organizações políticas clandestinas: IV 
Internacional, MR-8 e outras organizações 
comunistas.

Em relação às práticas políticas do gru-
po, José Dourado relata:

[…] olha, eu lembro que a leitura 
que a gente fazia do evangelho, 
ela já tinha um interpretação so-
cial muito forte. Nós não fazía-
mos aquela leitura... Apenas com 
aquela preocupação da salvação 
da alma e qualquer coisa assim. 
A gente queria ver no dia-a-dia, 
trazer a leitura do evangelho pra 
gente entender porque que as 
pessoas... E sempre apareciam 
trechos, tentando fazer uma lin-
guagem em defesa dos oprimidos, 
sempre era assim.  Mas a própria 
orientação da Igreja era assim. 
Ela tinha, por exemplo, o jornal 
Nós Irmãos, era uma orientação; 

o próprio folhetim da missa... Ti-
nha o folhetim que eles faziam 
pra orientar a missa, tinha isso. 
E a gente seguia essas interpreta-
ções. Mas nós tínhamos também 
leituras que não passavam pela 
Igreja, tinham leituras que, inclu-
sive leituras do Marxismo, a gente 
começava a fazer nessa época […] 
(Entrevista de José Dourado de 
Souza, em 23.09.2011 – Rio Bran-
co – Acre).

José Dourado afirma que as questões po-
líticas surgiam a partir de outras atividades, 
como a religiosa, e que esse posicionamento 
mais político não era uma característica só 
do grupo, ou dos grupos de jovens em seu 
conjunto, mas a própria Igreja Católica de 
Rio Branco tinha esse posicionamento. No 
entanto José Dourado refere-se às leituras 
do marxismo, o que indica outra possibili-
dade da formação política desses jovens, que 
provavelmente não estaria no contexto dos 
interesses da Igreja. Mas havia as leituras 
direcionadas pela própria Igreja como: o jor-
nal mundo jovem e de autores como Neymar 
de Barros, Padre Zezinho etc. Além disso, 
muitos dos participantes do grupo faziam, 
também, leituras de jornais considerados de 
contestação, de esquerda, como O Movimen-
to, Opinião e Pasquim. 

Mas é importante relatar que, quando 
falamos em práticas políticas, obviamente 
não estamos querendo dizer que o grupo 
JAC ou a Igreja Católica estivessem vincula-
dos diretamente a partidos políticos. O que 
havia era um compromisso em compreender 
a realidade da época, questionando-a, e 
denunciando as injustiças e irregularidades 
que estavam acontecendo, o que não deixa de 
ser uma prática política. E é justamente nes-
se sentido que os grupos de jovens estavam 
direcionados.

Em relação a esse engajamento político 
dos jovens, sobretudo os que participavam 
dos grupos de jovens, é importante atentar-
mos para o seguinte depoimento:

[...] as atividades dos grupos de 
jovens não se resumiam apenas 
em reza, em evangelho, mas tinha 
muitas brincadeiras, muitas ativi-
dades recreativas, a gente realiza-
va muitos passeios para os açudes 
que tinham aqui em torno, é... [...] 
e foi criando todo um ambiente de 
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fraternidade, de amizade, e isso 
eu acredito que foi uma fase ini-
cial, pelo menos é que eu avalio 
da minha experiência pessoal. Na 
seqüência, aí sim, houve um des-
pertar mais social, um despertar 
mais crítico para o tipo de socie-
dade que a gente vivia, e a neces-
sidade de transformações. Então 
digamos assim, quando eu entrei 
em Dezembro de 72 no grupo de 
jovem... Da comunidade... Entrei 
em dezembro de 72 na Comunida-
de Eclesial de Base lá da Estação 
Experimental, como participante 
e tal, depois que eu me tornei... Eu 
fui pro grupo de jovem. Eu perce-
bi então que naquele período era 
mais uma questão religiosa mes-
mo. Não é que, cinco ou seis anos 
depois, essa questão, nitidamente 
religiosa, ela tenha desaparecido, 
mais nesses cinco, seis anos depois, 
digamos assim, 73 a 78, cinco anos 
depois, a gente, pelo menos no meu 
caso, a gente... Eu já tinha todo um 
censo crítico da sociedade e aí sim 
já lutava por motivações sociais, já 
lutava por transformações sociais, 
e aí já tinha uma consciência de 
que existia uma Ditadura Militar 
no país, que existia o capitalismo 
que oprimia, inclusive havia uma 
discussão de mudanças sociais 
através do socialismo, que nun-
ca foi bem explicitado dentro da 
Igreja [...] (Entrevista de Airton 
Chaves da Rocha, em 25.01.2012 
– Rio Branco – Acre).  

Quanto às práticas culturais do JAC, 
expressões de resistência e experiências 
coletivas constituíam-se principalmente em: 
teatro, arraiais, edição jornalzinho, serena-
tas, música.

O teatro praticado pelo JAC inicia-se 
com pequenas interpretações dos trechos 
da Bíblia ou de poesias e músicas, fazendo 
sempre uma relação com as problemáticas 
do presente. Depois o Grupo passa a escrever 
seus próprios textos baseados em temáticas 
discutidas no interior do Grupo, expressan-
do, principalmente, a crítica das condições 
socioeconômicas daquela atualidade.

Em entrevista realizada com o senhor 
José Dourado, ele expressa como se dava 
essa atividade do grupo.

[…] o teatro, quando começou den-

tro do grupo de jovem, era inicial-
mente como uma interpretação 
do evangelho. Mais ele começava 
a parecer, por exemplo, com um 
personagem da Bíblia trajado de 
seringueiro, entendeu? Então o 
personagem da Bíblia dentro de 
uma periferia, de uma cidade, en-
tão começou a ver essa mistura do 
mítico com o real […] (Entrevista 
e José Dourado de Souza, em 
23.09.2011 – Rio Branco – Acre).

Além do teatro, tinha os arriais que, era 
uma atividade que a própria Igreja já vinha 
realizando, no caso a Paróquia Santa Inês, à 
qual o JAC se vinculava. Ela organizava seus 
arraiais, e os membros do JAC ajudavam 
na organização do local, na arrecadação das 
prendas, entre outras coisas. Mas, o grupo 
tinha o seu próprio arraial, realizado como 
uma forma de diversão e para arrecadar 
recursos para organizarem as demais ativi-
dades desenvolvidas por ele, como podemos 
notar na fala de Maria Sevy:

[…] fazíamos arraiais, os arraiais 
eram lá mesmo, articulava, cada 
um dava premio… Em frente à 
casa da... A nossa casa, que no 
quintal era a sede, e na frente era 
um terreno baldio que hoje é do 
seu Mario Isídio. A gente… Esta-
va desocupado lá há muito tempo, 
então a gente fazia as barracas, já 
armava ali, onde era nosso campo 
de vôlei, que também se transfor-
mava nas barracas do arraial. A 
gente assava as galinhas lá mesmo 
em casa. Nesse tempo a gente não 
comprava galinha pronta, tinha 
que matar e tratar todinha, e fazer 
bem bonito as embalagens.  Vinha 
muita gente, lotava e a gente con-
seguia dinheiro assim, para com-
prar as redes de vôlei, as camisetas 
pra jogar. (Entrevista de Maria 
Sevy Dourado da Silva, em 
23.11.2010 – Rio Branco – Acre)

Os arraiais se constituíam ao mesmo 
tempo em uma atividade cultural recreativa 
e geradora de recursos para o grupo. Ao 
mesmo tempo em que trabalhavam na or-
ganização do arraial também se divertiam, 
e durante o arraial mais ainda, não só os 
membros do grupo mais todas as pessoas 
que participavam desse evento. Além do 
mais, era uma forma de arrecadar recursos 
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para manter algumas atividades do grupo, 
como as esportivas.

O jornal era outra atividade cultural 
que o grupo desenvolvia, e se chamava O 
Construtivo. Alguns membros do grupo 
escreviam as matérias do jornal: poesias, 
brincadeiras, informações sobre a cidade, 
sobre alguns eventos, passeios; e os outros 
ficavam responsáveis por organizar tudo 
isso, e datilografar e rodar no mimeógrafo, 
que eram os equipamentos da época. Vamos 
ver a fala de um dos participantes do grupo, 
quanto à elaboração desse jornal:

Os próprios membros do grupo 
é quem escreviam algum artigo, 
uma... Agora isso mais ligado, 
mais direcionado assim ao lazer. 
Tinha assunto sério e tal, recortes, 
por exemplo, tirava um assunto 
de uma revista... Sexo, droga, que 
já estava despontando naquela 
época. Mas tinha também aque-
las brincadeiras... (Entrevista de 
Geraldo Lopes Vitoriano, em 
30.09.11 – Rio Branco – Acre)

A realização de serenatas também era 
uma das atividades culturais do grupo JAC, 
mesmo não sendo uma prática em que envol-
viam todos os jovens participantes do grupo, 
mais havia alguns jovens que gostavam de 
sair à noite, geralmente após as reuniões 
do grupo para cantarolar nas proximidades 
da janela de alguma garota. Era uma forma 
de recreação, diversão e paquera. Edivaldo 
Souza é quem fala desta pratica:

Naquela época tinha muita sere-
nata. Eu fiz muita serenata pra 
minha mulher, eu fiz muita serena-
ta… É pra minha mulher, que era 
minha namorada. Eu fazia sere-
nata, cantava o Roberto Carlos, o 
Márcio Greyck, o Ronnie Von, Ger-
ry Adriane, era uma coisa muito 
legal. E nós, naquela época, não 
tínhamos o habito de beber, nós 
não tínhamos esse hábito. A gente 
ia fazer a serenata, e eu me lembro 
bem, eu não bebia, sendo eu quem 
cantava e tocava o violão eu já le-
vava um saco cheio de saltenha, de 
quibe e de coxinha, pra poder va-
rar a madrugada fazendo serena-
ta, cantando, era muito legal. Me 
lembro muito bem disso. Hoje se 
você for fazer serenata você pega 
um tiro. […] (Entrevista de Edi-
valdo dos Santos de Souza, em 

18.11.2011 – Rio Branco – Acre).

Segundo Edivaldo era comum as pes-
soas fazerem serenatas nos anos 70 e era uma 
diversão pra eles passarem a noite fazendo 
isso, chegavam até a se preparar, além do 
violão levavam até o lanche. 

Mas, no que se refere as práticas re-
creativas, eram muito intensas e englobava a 
realização de dinâmicas de grupos, festinhas, 
passeios, piqueniques, atividades esportivas 
(voleibol e futebol). Essas atividades recrea-
tivas, atividades de lazer, atraíam muitos os 
jovens. É interessante o entusiasmo notado 
durante as entrevistas quando alguns mem-
bros do grupo JAC falam a esse respeito.  
Maria Sevy salienta:

[…] a gente voltava mais pra parte 
recreativa. A gente pegava todas 
as crianças, as crianças todas da 
redondeza, elas vinham. Tinha o 
grupo das crianças, também onde 
eu dava aula de catecismo. Havia 
muitas dinâmicas, às vezes quan-
do estava ocupado o salão, a gente 
ia pra debaixo de árvores, cantá-
vamos e rezávamos no catecismo 
e, dávamos o catecismo. Mas sem-
pre com muita brincadeira. Fazía-
mos passeios com eles e com os jo-
vens, a gente sempre estava junto 
todos os... O grupo de jovem não se 
reunia só na sede dele não, a gente 
estava reunidos nas festas, aniver-
sários, jogos de futebol, passeios. 
[…] (Entrevista de Maria Sevy 
Dourado da Silva, em 23.11.2010 
– Rio Branco – Acre).

As festinhas, como os membros do gru-
po as chamavam, era outra atividade recrea-
tiva da qual eles desfrutavam. Essas festas 
eram realizadas na maioria das vezes na sede 
do próprio Grupo, ou na casa de alguns dos 
participantes. Estas festas eram movidas por 
músicas, danças, comidas, bebidas, paqueras 
e duravam até a alta madrugada.

Além das festas organizadas no próprio 
Grupo ou nas residências de seus participan-
tes, pra comemorar o aniversário de alguém, 
alguns membros do Grupo geralmente após 
as reuniões, saíam a passear pelas ruas em 
busca de alguma festa. Quanto a isto é salutar 
apreciar o seguinte relato:

[…] Então havia essas coisas, de 
festinha que a gente organizava. 
Mais havia também aquele negó-
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cio, que a gente saía, por exem-
plo... Terminava a reunião do gru-
po, saia um grupo de jovem, três, 
quatro, cinco e ai ia andando pela 
rua, ia passear por aí. De repen-
te ia passando numa casa, estava 
tendo uma festa lá, o pessoal dan-
çando rock ou mesmo bolero, en-
fim, seja o que for, porque as pes-
soas faziam muito essas festinhas 
assim em casa, e a gente entrava 
[…] (Entrevista de José Dourado 
de Souza, em 23.09.2011 – Rio 
Branco – Acre).

Cabe ressaltar que além dessas festinhas 
no grupo de jovens, e nas residências de seus 
participantes ou em qualquer outro tipo de 
residência, havia também as festas nos clu-
bes onde a juventude também se reunia pra 
paquerar, dançar, se divertir. E os jovens do 
JAC também frequentavam esses clubes.

Os jovens do grupo JAC também esta-
vam envolvidos com as praticas de esporte. 
Na época os mais comuns eram o futebol e o 
voleibol. O grupo tinha o seu time de futebol 
de campo, futebol de salão e de voleibol (mas-
culino e feminino) e competia nos torneios 
programados por algum grupo ou mesmo em 
diversos torneios que aconteciam na cidade. 
Os times do JAC tinham uniforme, que eram 
adquiridos, geralmente, com o dinheiro arre-
cadado nos arraiais que promovia. Vejamos 
alguns relatos em relação a essas praticas 
esportivas do JAC.

[…] tinha o voleibol, que era mes-
mo lá em frente de onde eu mora-
va. Tinha o voleibol masculino e 
feminino, o futebol de salão, que 
tinha um time bom, muito bom de 
futebol de salão, a gente perdia só 
pro ACRE. O grupo ACRE, que se 
reunia ali perto da churrascaria 
do Oscar, ali bem pertinho do nos-
so, era muito bom. Aliás, os meni-
nos de lá se tornaram jogadores de 
futebol profissional… Então havia 
esses times de futebol, futebol de 
salão, futebol de campo, voleibol 
[…] (Entrevista de José Dourado 
de Souza, em 23.09.2011 – Rio 
Branco – Acre).

Falando ainda das atividades re-
creativas que o grupo JAC desenvolvia ou 
somente participava, vamos ter os passeios, 
que na época chamavam de piqueniques. 

Geralmente esses passeios eram em alguma 
colônia ou seringal que tivesse um lugar pra 
tomar banho (rios, igarapé, açude, lago); um 
campo para jogar bola (futebol e voleibol); e 
árvores que fizessem bastante sombra para o 
merecido repouso na rede ou numa esteira. 
A exemplo de como ocorria nos passeios 
dos tempos do seringal, cada um levava sua 
comida (farofa de ovo, torresmo, bolo, e não 
podia faltar o refresco). O transporte era em 
caminhões ou caçambas  cedido por alguém; 
ou pago através de cotinhas. Maria Sevy fala 
sobre estes piqueniques:

[…] os piqueniques a gente fazia… 
Tinha as colônias que tinha os açu-
des lindos, na época eram lindos. E 
então a gente levava a sua comida, 
e ia a turma inteira pra lá, às vezes 
fretava até ônibus […] (Entrevista 
de Maria Sevy Dourado da Sil-
va, em 23.11.2010 – Rio Branco – 
Acre)

Cabe ressaltar a importância que essas 
atividades culturais e recreativas desempe-
nharam na formação dos membros do grupo 
JAC, visto que ao mesmo tempo em que es-
sas práticas proporcionaram àqueles jovens 
lazer, divertimento, também contribuíram 
para com sua formação mais geral, prepa-
rando-os para enfrentar novos desafios. E 
os resultados positivos são bastante visíveis, 
basta olhar quem são e onde estão hoje esses 
jovens. 

Enfim, o que o grupo JAC proporcionou 
àquelas pessoas que dele fizeram parte? O 
que significou participar do grupo JAC para 
aqueles jovens, o que eles pensam hoje a esse 
respeito? Vejamos a fala de Maria de Fátima 
Suzuki, sobre isso.

Foi uma experiência maravilhosa. 
Porque eu sempre fui criada muito 
sozinha, e assim... Logo meu irmão 
faleceu, muito novo. Eu adquiri ir-
mãos [...] lá a gente podia dividir... 
Quantas vezes a gente não parava 
pra ouvir um que estava com pro-
blema, lembra que a gente fazia 
isso às vezes, chegava um triste e 
todo mundo a rodeava e sentava, 
e aquela pessoa ia contar... A gente 
conversava e quando a gente saía 
dali, saía aliviado... Então é uma 
segunda família na verdade, que 
a gente dividia tudo, dividia as 
coisas boas, compartilhava todas 
as coisas boas [...] Então eu tenho 
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muita saudade daquela época... 
Porque foi uma adolescência mui-
ta rica... de experiências, então é 
uma pena que hoje não exista mais 
isso, e pra mim valeu muito. For-
taleceu determinadas concepções 
de que nos precisávamos... Nós 
vínhamos de famílias pobres e que 
nós precisávamos vencer. Então 
em determinadas horas a gente 
sabe que existe um certo, vacilo e 
a gente: ah! não dar! ... Mas quan-
do a gente chegava no JAC e via o 
outro batalhando com mais difi-
culdade  do que a gente, e que ba-
talhava e conseguia, então aquilo 
estimulava, um estimulava o outro 
a chegar onde chegou, eu penso as-
sim, porque dificuldades todos nós 
tínhamos. [...] Aquela força que 
era dada ali de que a gente pre-
cisava vencer, a gente precisava 
chegar a algum lugar, fortalecia 
essa vontade de vencer, tanto é 
que, acho que todos nós, daqueles 
grupo, daquela época vencemos, 
saímos de uma situação social não 
muito boa, mas hoje acredito que 
todos estão bem...(Josino comple-
ta a frase) e uma coisa que a gente 
aprendeu lá, foi nunca botar o bem 
material na frente de tudo, sempre 
se colocou assim, se preparar pra 
vida... (Entrevista de Maria de 
Fátima Suzuki e Josino de Al-
meida Aguiar em 05.04.2012 – 
Rio Branco-Acre).

A maioria dos entrevistados relatam 
que o grupo JAC teve papel fundamental no 
direcionamento tomado por eles na vida. As 
falas de Suzuki e Josino demonstram muito 
bem como isso acontecia no grupo. O grupo 
era uma segunda família para aqueles jovens 
que dividiam ali momentos bons e ruins, 
desabafavam, divertiam-se, aprendiam, 
ajudavam um ao outro. Era ali onde encon-
travam força, muitas vezes, para enfrentar 
seus problemas, para vencer na vida.

Considerações Finais
Percebeu-se que aquelas experiências 

vivenciadas pelos membros do grupo JAC 
foram fundamentais para a vida daqueles 
jovens. As atividades ali desenvolvidas in-
fluenciaram significativamente na formação 
dos seus participantes, sendo decisivas no 
direcionamento da caminhada tomada por 

eles, onde a maioria, apesar das dificuldades, 
conseguiu conquistar coisas bastante positi-
vas: estudaram, formaram-se, constituíram 
famílias e continuam contribuindo com a 
melhoria de nossa sociedade.

Este estudo sobre o grupo JAC permi-
tiu, também, perceber, mesmo de maneira 
provisória, que os grupos de jovens, em geral 
tiveram papel fundamental na formação da 
consciência crítica da juventude rio-bran-
quense dos anos de 1970. Era nesses grupos 
que a juventude encontrava espaço para se 
manifestar mais livremente, ensaiando no-
vos voos, descobrindo suas potencialidades e 
seus limites, mas atrevendo-se sempre. Era 
ali que muitas vezes a busca de liberdade 
permitia o encontro com o compromisso 
com a vida, sua e dos outros. Compromisso 
com a sociedade e suas transformações, 
proporcionado pelas orientações e troca de 
experiências, que possibilitavam uma maior 
compreensão do que viviam, e consequente-
mente um engajamento político mais forte.

Notas
1  Prelazia do Acre e Purus era a denominação atri-
buída à Igreja Católica do Acre e Purus, que na atualidade se 
chama Diocese de Rio Branco.
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Introdução
A cultura indígena sempre foi marcada 

pela oralidade. A origem, a história do povo 
e seus ensinamentos sempre foram transmi-
tidos pela boca dos mais velhos. Entretanto, 
nas décadas finais do século XX, aproxi-
madamente 100 títulos com a autoria de 
cerca de 40 nações indígenas já haviam sido 
publicados (ALMEIDA, 2004); em 2012, já 
são 538 livros publicados (LIMA, 2012), a 
maioria escrita por professores indígenas, no 
âmbito da educação escolar indígena especí-
fica, diferenciada, intercultural e bilíngue, e 
subsidiada por ONG’s e pelo Governo Federal 
(ALMEIDA, 2004; LIMA, 2012). Apesar de já 
se constituir como uma produção expressiva 
na área de Letras e outros Saberes, tanto no 
meio acadêmico quanto no senso comum, 
ainda há desconfiança e questionamentos 
inflamados quando se afirma a existência e 
a legitimidade de uma literatura de autoria 
indígena no Brasil contemporâneo.

Em relação à sociedade nacional, aos 
leitores não indígenas, pode-se atribuir a 
falta de interesse – o desconhecimento – em 
relação aos livros e à literatura de autoria 
indígena aos resquícios deixados pela co-
lonização. O índio continua a ser visto de 
maneira inferior e depreciativa: não tem 
língua, tem dialeto; não produz arte, mas 
artesanato; não é escritor, não produz li-
vros, apenas conta oralmente suas histórias 
para que outros a escrevam. Outro fator a 
considerar em relação à recepção dos livros 
de autoria indígena pela sociedade nacional 
é a multiplicidade dessas novas práticas de 
escrita que abrangem diversos povos indíge-
nas, línguas e crenças e para a qual ainda não 
há sistematização ou classificação definitiva, 
visto que os padrões atuais, provenientes da 
tradição literária ocidental, não a compor-
tam satisfatoriamente. Contudo, mesmo com 
esses impasses, é inútil ignorar a emergência 
da literatura de autoria indígena: “(...) a sen-
sação que se tem é que independentemente 
do reconhecimento da sua poesia e prosa 
pela sociedade nacional, os índios conti-
nuarão nessa trajetória” (GOLDEMBERG & 

CUNHA, 2010, p.144).
Dentre as etnias indígenas que possuem 

publicações, encontram-se os Desana, que 
vivem na bacia do Rio Negro, no Amazonas. 
Em Antes o mundo não existia, de Luiz Go-
mes Lana e Firmiano Arantes Lana (Tõrãmu 
Kehíri e Umusi Pãrõkumu), foram narrados 
os 13 principais mitos do clã Kehiríporã, 
da etnia Desana. O livro, organizado com a 
ajuda da antropóloga Berta Ribeiro, foi pu-
blicado em 1980 pela Cultura Editora, com 
tiragem de 5000 exemplares e foi “um dos 
fatos mais importantes para o surgimento 
da literatura indígena no Brasil” (ALMEIDA, 
2004, p. 273), com segunda edição em 1995 e 
traduções para o francês, italiano e castelha-
no (MENENDEZ, 2006, p. 3). 

A análise comparativa das versões/
edições para os mitos da origem da noite e 
do roubo das flautas mágicas pelas mulheres 
é um dos objetivos desta pesquisa, que pre-
tende ainda verificar a inserção dos Desana 
na cultura do impresso através de um levan-
tamento a respeito de textos literários e/ou 
etnográficos a respeito dessa etnia, além de 
lançar luz sobre alguns conceitos fundamen-
tais da Teoria Literária, quando aplicados à 
literatura de autoria indígena.

Metodologia
Esta pesquisa não incluiu visitas a 

campo para coletas de dados. Por outro 
lado, esta investigação apresenta um caráter 
duplamente bibliográfico, à medida que se 
baseou em: 

a) inventariar referências bibliográficas 
de qualquer natureza, disponíveis em bi-
bliotecas físicas e virtuais de Universidades 
Federais e Organizações Indigenistas para a 
montagem de um banco de dados virtual a 
cerca do povo Desana¹; 

b) efetuar leituras teóricas para melhor 
compreender o fenômeno literário Livros 
da Floresta (ALMEIDA, 2004) e sua relação 
com alguns conceitos fundamentais da Teo-
ria Literária;

c) efetuar leitura analítica e comparati-
va de obras de autores Desana, a saber: a ver-
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são de Luiz e Firmiano Lana para as histórias 
de origem da noite e do roubo das flautas 
sagradas pelas mulheres, ambos contidos em 
Antes o mundo não existia (1980 e 1995); e 
essas mesmas narrativas segundo o escritor 
e artista plástico Feliciano Lana, contidas 
em A origem da noite e como as mulheres 
roubaram as flautas sagradas (2009).

O material literário de autoria indígena 
selecionado como corpus desta pesquisa 
foi analisado quanto à forma discursiva, o 
conteúdo e sua estética, buscando possíveis 
conexões entre o saber tradicional Desana e 
autores da Teoria Literária contemporânea. 
Quanto ao acervo consultado a fim de montar 
o banco de dados, optou-se por privilegiar as 
bibliotecas virtuais universitárias, os perió-
dicos científicos open access e os bancos de 
dados virtuais de Organizações Não Gover-
namentais Indígenas.

Resultados
Uma vez que a pesquisa realizada 

abrange três áreas de ação, seus resultados 
estão também divididos em três eixos, que 
serão abordados a seguir.

Levantamento bibliográfico
O levantamento bibliográfico atingiu 

o número de 120 referências coletadas. A 
partir desse material foram elaborados al-
guns gráficos. O primeiro (Graf. 1) relaciona 
a quantidade de referências bibliográficas 
identificadas em relação ao tipo de autoria. 
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Gráfico 1 - Referências encontradas em relação à autoria

Autoria não indígena

Co-autoria Desana

Autoria Desana individual

Autoria indígena individual 
(outras etnias)
Autoria Desana coletiva

Co-autoria indígena (outras 
etnias)

Fontes: UFAM, UFAC, UFRR, UFG, UFPB, UFBA, 
UFMG, UFES, UnB, UFRJ, UFSC, UFMT, UNICAMP, 
UFF, UFPA, IPHAN, Portal de Periódicos Capes, Base 

de Dados Scirus, Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO), Institut de recherche pour le développe-

ment (IRD), Société Suisse des Américanistes (SSA), 
Repositorio Institucional  de la Universidad Nacional 

de Colombia, Nazan Universty Library

Percebe-se que a maioria esmagadora 
das produções encontradas é de autoria não 
indígena, contando até mesmo com textos 
em língua estrangeira. Note-se que há mais 

produções em autoria indígena (individual e 
coletiva) que em co-autoria, reafirmando o 
princípio já destacado por Almeida (2004) de 
que os indígenas desejam apresentarem-se 
por si mesmos, através da escrita alfabética.

Percebe-se também que além de textos 
de autoria Desana, também foram levantados 
alguns textos de autores indígenas de outras 
etnias (Tukano, Tuyuka e Baniwa). Apesar 
de este trabalho priorizar as publicações de 
escritores Desana, foram selecionados al-
guns textos de outros autores indígenas para 
compor o banco de dados acerca da etnia 
Desana. Os povos indígenas que habitam 
a região do Rio Negro estão intimamente 
conectados por relações de trocas matrimo-
niais, comerciais e rituais. De fato, a maior 
parte dos estudos sobre os grupos étnicos 
dessa região não aborda uma etnia específi-
ca, mas sim características gerais, comuns a 
todos esses povos. Uma vez que as etnias do 
Rio Negro possuem muitas semelhanças em 
determinados aspectos, coube preservar na 
lista de bibliografias coletadas alguns escri-
tos de indígenas de outras etnias da região 
por se entender que as informações contidas 
nessas obras são relevantes para adquirir 
conhecimentos a respeito dos Desana.

O gráfico seguinte (Graf. 2) trata dos 
tipos de referências bibliográficas coletadas. 
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Gráfico 2 - Tipos de referências bibliográficas coletadas

Artigos apresentados em eventos
Artigos publicados em livros
Artigos publicados em periódicos
Capítulos ou trechos de livros
Dissertações
Documentos
Eventos acadêmicos
Livros
Teses
Entrevistas
Audiovisuais
Documentos iconográficos
Documentos sonoros/músicas
Arquivos em PDF

Fontes: UFAM, UFAC, UFRR, UFG, UFPB, UFBA, 
UFMG, UFES, UnB, UFRJ, UFSC, UFMT, UNICAMP, 
UFF, UFPA, IPHAN, Portal de Periódicos Capes, Base 

de Dados Scirus, Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO), Institut de recherche pour le développe-

ment (IRD), Société Suisse des Américanistes (SSA), 
Repositorio Institucional  de la Universidad Nacional 

de Colombia, Nazan Universty Library

A primeira vista, o número de livros 
(considerando-se também o número de 
capítulos de livros) e capítulos de livros iden-
tificados que abordam a temática Desana 
consiste na maioria das referências coletadas 
(46 obras – 39% aproximadamente), o que 
é importante ao se pensar que esses títulos 
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encontram-se disponíveis nas estantes das 
livrarias a qualquer interessado. Entretanto, 
somando-se a produção científica encontra-
da (artigos apresentados em eventos, artigos 
publicados em livros, artigos publicados em 
periódicos, dissertações, eventos acadêmicos 
e teses), tem-se mais da metade do total (62 
obras – 53% aproximadamente), demons-
trando que o interesse pela temática ainda 
concentra-se na comunidade acadêmica.

Esse fato ressalta a importância desta 
pesquisa, particularmente a do futuro ban-
co de dados virtual que, sendo acessível a 
acadêmicos, pesquisadores e professores, 
tanto da educação básica, quanto do ensino 
superior, contribuirá para a aplicação efetiva 
da Lei 11.645/2008, que alterou a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
(Lei 9.394/1996), incluindo no currículo 
escolar oficial a abordagem do tema História 
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, prin-
cipalmente nas áreas de educação artística, 
história e literatura.

Elaborações teóricas a cerca do 
conceito de literatura de autoria in-
dígena

É necessário compreender que os textos 
indígenas, agora ilustrados, encadernados e 
disponíveis para compra em livrarias urba-
nas e sites de livros usados, eram inicialmen-
te narrativas orais. Daí surge esta questão: 

Pode-se falar em literatura no caso 
de tradição oral? Pesquisadores 
africanos, como Pius Zirimu, da 
Uganda, introduziram o conceito 
de oratura em oposição a litera-
tura [sic]. O primeiro referir-se-ia 
então a “textos” orais e o último, a 
escritos (SCHIPPER, 2006, p.10). 

Segundo Antônio Risério, “(...) Sou-
sândrade afirmava a existência de um texto 
criativo ameríndio” (1992, p. 26, grifo meu), 
apesar de não haver ainda textos impressos 
de autoria indígena, no qual teria baseado 
seus escritos literários, hoje consagrados. 
Assim, sustenta Risério: “Não há povo que 
não ostente, no elenco dos seus signos mais 
expressivos, objetos de linguagem, corres-
pondentes ao que, em nosso mundo, chama-
mos poesia” (1993, p. 25, grifo do autor).

Essa oratura apresenta características 
específicas por envolver, além da palavra fa-
lada, a performance que a acompanha. Para 

que a transposição do oral para o escrito faça 
da oratura nascer uma literatura, no sentido 
de “uso estético da linguagem” (COMPAG-
NON, 2006, p. 39), é imprescindível que o 
tratamento dado ao texto escrito leve em 
consideração os recursos presentes na per-
formance do texto original: as vestimentas e 
a entonação de voz do narrador, seus gestos, 
os objetos manipulados por ele, a luminosi-
dade do local, os sons, cheiros, texturas, em 
fim, todo o aparato presente no momento da 
apresentação. Nota-se que essa não é uma 
tarefa simples, uma vez que os elementos 
da performance não cabem no papel, sendo 
preciso encontrar equivalentes gráficos/
linguísticos que sustentem a literariedade 
do texto sem perder de vista a cultura de 
origem. Ou seja, a oratura deve passar por 
uma “transcriação”² para que daí surja uma 
literatura.

Os textos indígenas são aqui entendidos 
como textos criativos oriundos de uma lite-
ratura bem sucedida no plano da oralidade. 
Mas, como já assinalado, a passagem para 
o impresso pode acarretar na perda da lite-
rariedade. Assim, faz-se necessário buscar 
diversos recursos para manter a literarieda-
de do texto. Segundo os estudos de Amanda 
Lima (2012), os livros de autoria indígena 
na contemporaneidade, além de fazer uso 
da palavra, muitas vezes lançam mão do que 
ela chama de “múltiplas grafias”, ou seja, 
outros recursos como o desenho, grafismos, 
fotografias ou suportes de arquivo audiovi-
sual acompanhando a obra. Ancorada nessa 
e em outras referências, a presente pesquisa 
buscou elementos verbais e visuais que sus-
tentassem o corpus de análise como criações 
literárias.

Análise de narrativas
Visto que a preservação das caracte-

rísticas da fala é um recurso desejável nas 
publicações indígenas, pois mantém a litera-
riedade original presente na oratura, a “revi-
são” textual pode acabar minando a potência 
estética. A leitura das obras demonstrou que 
Antes o mundo não existia (1980), mais que 
revisada, foi remoldada para se adequar aos 
padrões cultos da língua portuguesa, o que 
reduziu consideravelmente a expressão es-
tética da obra. Vale ressaltar que o processo 
de revisão textual realizado por Berta Ribeiro 
foi importante, mesmo imprescindível, para 
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que a publicação pudesse ser concretizada, 
contudo as perdas são inegáveis. 

Aliando-se aos recursos linguísticos, a 
estratégia editorial adotada também contri-
bui para um declínio estético. Fica evidente 
a preocupação em registrar as narrativas, em 
protegê-las do desaparecimento salvaguar-
dando-as no papel; procedimento feito sem 
intenções estéticas. A disposição do título, do 
texto, a opção por utilizar uma família tipo-
gráfica com serifas e em tamanho pequeno 
no corpo do texto (dificultando a leitura), 
as muitas notas de rodapé traduzindo para 
o Tukano os termos em Desana, por fim, a 
divisão da obra, privilegiando a palavra, em 
momento texto, momento imagem, com o 
uso de indicativos, às margens das páginas, 
da figura que corresponde ao trecho; são re-
cursos que tornam o livro mais voltado para 
acadêmicos que para a sociedade em geral: 
uma etnografia. Sendo um livro de autoria 
indígena: uma autoetnografia.

Quanto a Antes o mundo não existia 
(1995) observa-se alguns avanços, tanto no 
tratamento dado à linguagem verbal, quan-
to em questão do projeto gráfico adotado. 
Quanto a manutenção de características 
da oralidade no texto, vê-se que houve essa 
preocupação seja em maior ou menor grau. 
Ainda assim, as marcas de oralidade ainda 
são pouco preservadas. A composição da 
capa, a configuração das páginas, usando 
tipos em tamanho maior, a disposição do 
título e a (tímida) aproximação da palavra 
ao desenho contribuíram para uma melhoria 
estética em relação à primeira edição. Mas a 
divisão hierarquizante momento texto, mo-
mento imagem ainda se faz presente, ainda 
que desta vez de maneira alternada, Assim, 
essa obra parece estar no meio caminho de 
uma publicação que valorize os dispositivos 
criativos indígenas.

A origem da noite e como as mulheres 
roubaram as flautas sagradas (2009) 
apresenta, em relação às obras anteriores, 
um projeto gráfico melhor elaborado e seria-
mente engajado na transmissão dos saberes 
indígenas e de suas potencialidades estéticas. 
Desde a capa o livro convida o leitor à leitura 
e ao deleite. As páginas foram organizadas de 
forma a apresentar muitos detalhes, porém 
sem sufocar o leitor. A escolha pelo uso de 
tipos com serifa e sem serifas para diferen-
ciar os textos em Desana e em Português, 
respectivamente, torna o livro ainda mais 

potente visualmente. Ao trabalhar com a 
letra enfeitada para a língua Desana e a letra 
puramente informativa para o texto em 
Português, o livro prioriza a língua materna 
do autor além de destacar para os leitores da 
sociedade envolvente a existência do outro e 
de sua língua. 

Em relação aos recursos linguísticos 
usados no texto em Português, esta como nas 
outras obras apresentam um afastamento 
da oralidade em alguns momentos. Con-
tudo, vestígios de oralidade ainda podem 
ser notados em algumas passagens. Sobre a 
manutenção de características do oral, todas 
as três obras apresentam ressalvas. Mas no 
livro de Feliciano Lana, a linguagem verbal 
é secundária, é assessório; o enfoque maior 
está nas gravuras. Mesmo que peque em 
alguns momentos por não manter marcas de 
oralidade, a obra de Feliciano é muito bem 
sucedida ao contar as histórias através do 
desenho, linguagem universal.

Considerações finais
Conforme já afirmado neste trabalho, 

entende-se que a tessitura oral e criativa de 
autoria indígena que passa por uma transcri-
ção/tradução intersemiótica e intercultural 
precisa, para originar um objeto literário 
bem sucedido, levar em consideração que o 
berço da oratura é a performance e buscar 
elementos a ela equivalentes na passagem 
para o escrito/impresso, na tentativa de 
transcriar o texto. Nesse sentido, o texto 
verbal não é visto como único meio para 
transportar ao papel os saberes indígenas. 
Ao contrário, muitas vezes a palavra revela-
se um recurso insuficiente para transmitir 
as potencialidades estéticas da oratura indí-
gena. Assim, uma alternativa viável e muito 
utilizada entre as publicações de autoria 
indígena no Brasil contemporâneo é o uso do 
que pode ser chamado de “multimodalidades 
de escrita” (THIAGO, 2007) ou “múltiplas 
grafias” (LIMA, 2012). No caso dos textos 
criativos Desana, a análise comparativa de 
seis narrativas, contidas em três livros dis-
tintos, abordando linguagem verbal e visual, 
demonstrou um percurso que primeiramente 
privilegia a palavra, mas vai gradativamente 
indo em direção à imagem: do registro (auto)
etnográfico à criação literária.
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Notas
¹  O projeto guarda-chuva desta pesquisa, intitulado 
Livros da floresta – do registro etnográfico à criação literá-
ria, recentemente foi aprovado pelo Edital Universal 14/2011/
CNPq (Processo 479237/2011-5) e receberá recursos que se-
rão utilizados para a montagem de um site em que serão publi-
cadas as informações coletadas, formando um banco de dados 
virtual a respeito da etnia Desana e de pelo menos mais quatro 
etnias indígenas (Kaxinawá, Maxacali, Yanomami e Paiter Su-
ruí).
² Ao definir a transcriação, Haroldo de Campos apon-
ta: “Numa tradução dessa natureza, não se traduz apenas o 
significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalida-
de, sua materialidade mesma (propriedades sonoras, da ima-
gética visual, enfim tudo aquilo que forma, segundo Charles 
Morris, a iconicidade do signo estético, entendido por signo 
icônico aquele ‘que é de certa maneira similar àquilo que ele 
denota’). O significado, o parâmetro semântico, será apenas 
e tão-somente a baliza demarcatória do lugar da empresa re-
criadora. Está-se pois no avesso da chamada tradução literal.” 

(CAMPOS, 1970, p. 24 apud BICALHO, 2007, p.122).
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Palco de experiências: o rio intercruza e liga caminhos, o rio 
nossa comunicação, nossa estrada

Jefferson Henrique Cidreira1

Simone Souza Lima2

Universidade Federal do Acre

Introdução

“Êsse rio é a nossa rua”.

Raul Bopp, Cobra Norato, 1931.

 “Os vizinhos estão rio abaixo ou 
rio acima, ou sobre as águas do 
rio, e é sobre a superfície líquida 
que se dão os encontros, que se efe-
tuam os negócios, que se transmi-
tem as notícias”.

Edison Carneiro, A conquista da 
Amazônia, 1956.

  
Durante séculos perduraram represen-

tações sobre a Amazônia. Tais representa-
ções foram construídas por um imaginário 
europeu, eurocêntrico, que “modelaram”, 
construíram representações de uma Amazô-
nia desde o século XVI, com viajantes, cien-
tistas, comerciantes e outros. A Amazônia 
esta como “exótica”, lugar de “isolamento”, 
de “atraso”, “caos”, do “fantasioso”, do “in-
ferno verde”.

Essa visão que foi construída, forjada 
com o intuito de empregar processos civiliza-
tórios, trazer a “modernidade”, o “progresso” 
à região amazônica. Traz como pano de fun-
do, interesses econômicos, interesses estes 
que construíram, ou melhor, instituíram à 
Amazônia uma identidade homogênea. Tais 
discursos proferidos durante séculos são 
discursos carregados de poder e interesses, 
de representá-la como homogênea, lugar de 
“atraso”, de “ruínas”, enfim, uma “terra sem 
história” no meio do Brasil;

[...] das brutalidades antigas do 
processo civilizatório, na região 
amazônica, em vazio histórico, 
em fantasmagorias palidamente 
refletidas no percurso sinuoso e 
tumultuário desses ‘rios em aban-
dono’ [...] fantasmagoria então 
projetada como ‘terra sem histó-
ria’, ‘paraíso perdido’ ou paisagem 
remota no espaço e/ou no tempo, 

que permanece assim como sim-
ples rodapé [...] nessa ampla ope-
ração de esquecimento que, de 
todo modo, deixa rastros e ruínas 
[...] (HARDMAN, 2009, p. 62). 

Observa-se que essa análise feita sobre 
a Amazônia se ancora em dois pontos impor-
tantes, onde os quais se entrechocam e que 
merecem destaque. O primeiro ponto é que 
tais construtos sobre a região se ancoraram 
sobre a natureza, sua paisagem. Como bem 
nos demonstra Hardman,

[...] Em que se entremeiam o de-
sapontamento diante da monoto-
nia repetitiva tendente ao infinito 
‘nos sem-fins daqueles horizontes 
vazios e indefinidos como o dos 
mares’ e o terror sublime diante da 
grande massa de água e vegetação 
[...] (HARDMAN, 2009, p.67).

E em segundo, é que tais construtos 
sempre foram construídos a partir de um 
“olhar” e esse olhar carrega sempre muitos 
significados e significações, carrega em si 
seu tempo, seu espaço, suas motivações e 
opiniões, enfim, é um olhar do outro, o qual 
“passa a ser entendido como o observador 
que entra na paisagem e dela se afasta, num 
processo de ir e vir” (SANTELLI, 2008, p. 
77), onde esse lança seu olhar e representa 
uma realidade de acordo com seus valores 
morais, políticos, estéticos e sociais. E a 
partir daí teremos inúmeras possibilidades 
históricas possíveis de releituras, de cons-
truções modeladas e remodeladas a todo 
instante pelo olhar,

Ora, a paisagem é uma construção 
da natureza pelo olhar. Para que 
ela exista, deve haver um ato inau-
gural, de separação entre o ho-
mem e a natureza, implicando um 
distanciamento. O camponês não 
se vê a paisagem, vê a natureza, 
como meio no qual vive. É preciso 
que exista um recuo e um estra-
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nhamento, para que a natureza, 
reapropriada pelo olhar daquele 
que a contempla, se transforme em 
paisagem. Nesta medida, a natu-
reza é objeto de uma construção 
estetizada, cujo produto, a paisa-
gem, é uma representação daquela 
natureza (PESAVENTO, 2004, p. 
2).

É nesse momento que procuramos insti-
tuir neste trabalho o processo desconstrutivo, 
romper com tais construtos, representações, 
com os cânones que atribuíram à Amazônia 
durante séculos uma imagem retorcida. 
Romper com essas “geografias” das normas 
que instituíram valores em diferentes terri-
tórios, que foram tomando as culturas como 
homogêneas. Que começaram a “esmagar” 
culturas diferentes, criar “verdades” sobre a 
Amazônia, nessa representação que se tem 
da mesma até hoje. 

Portanto, abre-se aqui espaço para o 
questionamento,

Quem articulou o cânon – de que 
posição social falava, que interes-
ses representava, qual seria seu 
público-alvo e qual a sua agen-
da política, qual o seu estatuto de 
classe, de gênero ou étnico, por 
quais critérios norteou a sua elei-
ção e rejeição de obras e autores. 
A noção de valor e atribuição de 
sentido não são empresas separá-
veis do contexto cultural e político 
em que se produzem, não podendo, 
por conseguinte, ser desconecta-
das de um quadro histórico (REIS, 
1992, p. 73).

Logo, nosso objetivo vai se encontrando 
em dar voz aos silenciados, excluídos, aqueles 
que foram colocados às margens da história 
e (re) construir com um olhar diferente, um 
olhar de dentro da Amazônia, ou seja, um 
olhar amazônico o que realmente é de direi-
to, ou seja, em mostrar que na verdade não 
temos uma Amazônia singular, homogênea, 
mas sim “Amazônias”, um lugar cheio de 
diversidades não só da fauna e flora, mas de 
culturas, etnias. Um espaço de experiências, 
vivências, de troca identitárias, lugar de 
diásporas que produzem e reproduzem iden-
tidades a todo instante.

 É inegável a importância de reconhe-
cermos a Amazônia como sendo plural, ou 

seja, lugar de diversidades, um lugar hetero-
gêneo, de práticas culturais, enfim, devemos 
quebrar, desmistificar com esse reinado sim-
bólico, desses discursos carregados de poder 
e interesses, interesses esses de representar 
(sabendo que essa representação é uma ima-
gem e não uma realidade) a Amazônia como 
sendo homogênea, lugar de “atraso”,  “terra 
sem história”. 

Esse é o nosso papel na construção de 
um trabalho novo, comprometido em romper 
com esses construtos que vigoraram como 
verdades inquestionáveis.

Tentar aqui desconstruir essa ideia de 
“paraíso perdido”, “miniatura trágica do 
caos”, lugar de isolamento (grifo nosso).

Trazemos então um elemento impor-
tante para quebrar com essas visões que 
vigoraram sobre essa região, principalmente 
no que se refere ao sempre atribuído lugar 
de “isolamento” por sua vegetação densa e 
por ser cortada e costurada por vias fluviais, 
tal elemento de crucial importância para 
apreendermos o nosso processo desconstru-
tivo é o rio.

Palco de experiências: o rio inter-
cruza e liga caminhos, o rio nossa 
comunicação, nossa estrada

O rio, não o rio da visão euclidiana ou o 
da de Guimarães Rosa, como “ciclo infernal 
de isolamento” ou de “natureza vingativa”, 
como nos afirma Hardman:

Na vertigem do rio, é representa-
do o drama das ‘estradas’ circula-
res dos seringais ou dos cauchais, 
vistas como labirintos modernos e 
transfiguradas pela soledade em 
alegorias de uma história inter-
rupta ou sequer começada, como 
desenhos do ciclo infernal e arrui-
nado daquelas vidas fronteiriças. 
[...] Esse rio que se propaga e se 
repete a si mesmo é um fluxo de 
desterro, da morte e, ao contrário 
de uma metáfora muito frequen-
te, seu fluir representa antes que 
qualquer thélos, a suspensão da 
história. [...] Diante da melanco-
lia e da desilusão do progresso (o 
rio não leva a nenhuma parte) não 
é possível tampouco erigir uma 
pátria a ser compartilhada, uma 
nação a ser dividida [...] (HARD-
MAN, 2009, p. 300-301).
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Ao contrário, o rio torna-se aqui figura 
de preponderante importância ao processo 
de desconstrução dessas representações, 
pois o rio, ou melhor, os rios se tornaram 
lugares de trocas identitárias, lugares de 
fluxos e movimentos que possibilitaram aos 
moradores dessa vasta região, os “povos da 
floresta” se locomoverem, comercializassem, 
sobreviverem, enfim, “o rio comanda a vida”, 
ou pelo menos, permite que ela (a vida) seja 
concretizada. Como aqui é demonstrado: 

O rio [...] símbolo dos símbolos, 
símbolo de experiências temporais, 
o rio é igualmente símbolos das ex-
periências espaciais, pela contem-
plação (devaneante, poética dos 
homens) e a obtenção da sobrevi-
vência, pois no rio: ‘O homem pes-
ca a lida/ e seus milagres./ Aqui, 
fundou-se o tempo./ Aqui, lendou-
se a idade’. Mas no rio também 
‘o homem mais se pesca do que o 
peixe (...)’, ou seja, constrói com e 
a partir da interação com o rio sua 
identidade. Mas, se o homem se 
reconhece pelo rio, no rio que co-
nhece, na Amazônia: ‘A natureza 
e o homem se prospectam’, pois do 
rio retira sua sobrevivência, no rio 
também encontra a morte, a incer-
teza do destino e o sentido da vida 
(PEREIRA, 2008, p. 184).

Assim durante muitos anos o rio teve 
esse papel primordial, o rio como estrada que 
ligava e interligava os moradores da região 
amazônica, sendo o principal caminho de lo-
comoção, veículo que permitia o transporte 
de todos os tipos de embarcações existentes 
na região, que permitia o trânsito, a chegada 
e a saída, lugar de encontros que interligava 
os povos da região. 

 O rio determinava o lugar das mora-
dias, pois ele próprio era o ponto de entrada 
e saída. Ele foi elemento norteador para o 
estabelecimento humano na região como nos 
elucida Tocantins,

A ocupação do espaço territorial 
acreano revê como elemento nor-
teador a estrutura fluvial da re-
gião [...] O sentido do rio dá a con-
formação do perfil da distribuição 
populacional. As cidades assen-
tam-se às margens dos caminhos 
fluviais [...] (TOCANTINS, 2003, 
p. 84).

Ou ainda, como nos mostra Edilson 
Carneiro:

“Os estabelecimentos humanos- 
arraias, vilas e cidades- se situa-
vam à beira do rio, de preferência 
na foz, mas sempre no barranco. 
Salta-se da canoa já em pleno ar-
ruado, diante dos primeiros chega-
dos, que se voltam para as águas” 
(CARNEIRO, 1956, p. 9).

Observamos aqui o seu papel vital, onde 
o mesmo também era lugar de impressões 
na vida humana, lugar de referência para se 
indicar de onde vinha ou onde morava,

A noção do jus soli parece que se 
priva de seu conteúdo sentimental 
em detrimento do rio. Quando al-
guém se refere à terra natal só cos-
tuma dizer: eu nasci no Juruá, eu 
nasci no Purus. [...] As ocorrências 
da vida de cada um estão ligadas 
ao rio e não à terra: fui muito feliz 
no Tarauacá, fiquei noivo no Envi-
ra e casei no Muru. O rio, sempre 
o rio, unido ao homem, em asso-
ciação quase mística [...] (TOCAN-
TINS, 1983, p. 233-234).

Entretanto, um questionamento nos 
surge nesse momento, como se deu o proces-
so de comunicação na Amazônia brasileira 
antes da construção das estradas de terra?

As estradas como já salientamos, eram 
estradas fluviais, não havia ainda rodovias 
de rodagem, era através dos rios que os “au-
tomóveis” fluviais se locomoviam, chegam 
e saiam e era dessa forma que as notícias 
chegavam aos seus destinatários. As notícias 
transitavam através dos rios, tanto notícias 
que vinham de outros Estados brasileiros, 
como também as próprias notícias da região 
acreana. Assim, interligando a Amazônia, o 
Acre ao restante do Brasil.

Dessa forma, pelas vias fluviais, que 
essa ideia de “isolamento” do Acre se esfare-
lava e voava pelo ar. Pois era através dos rios, 
desse “asfalto” aquático que a comunicação 
se efetivava entre os moradores do espaço 
acreano, e ligava o território acreano com 
as cidades brasileiras e principalmente com 
aquelas que o Acre tinha ligação direta ou 
maior, Manaus e Belém, “Dado que os rios 
acreanos integram a grande bacia amazônica, 
todos, sem exceção, seguem um mesmo sen-
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tido, o do grande Amazonas” (TOCANTINS, 
2003, p.85). Além do mais, tal comunicação 
se efetivava também no interior do território, 
de uma colocação a outra, entre os povos que 
compunham tal espaço.

O rio como lugar de trânsito se con-
solidava como lugar de comunicação, 
não reduzindo o espaço acreano as suas 
determinações, mas como os homens aqui 
apreenderam e aprenderam usá-lo a seu 
favor. Este elemento natural torna-se lugar 
de passagens, de ligação entre os moradores 
do território, os habitantes desse local vistos 
por olhares alheios como “prisioneiros” de 
um isolamento natural.

Claro que vale ressaltarmos as distâncias 
a percorrer para se chegar a determinados 
lugares que se pretendiam e em consequên-
cia, o enorme tempo desperdiçado nessas 
travessias,

Para ir, via fluvial, de Tarauacá a 
Rio Branco, o viajante é obrigado 
a descer os rios Tarauacá, Juruá, 
Solimões, e neste procurar, a mon-
tante, o Purus, onde uma longa 
jornada conduz à boca do Acre, e 
por esta via, chega, afinal, a Rio 
Branco, vencidos 5.432 quilôme-
tros em um mês de viagem. [...] 
Desde logo, o aspecto marcante 
do Acre no cenário geográfico do 
país: a sua posição no espaço, sub-
metida a tirania das distâncias [...] 
(TOCANTINS, 1983, p. 110-111).

Além dos determinismos causados 
pelos períodos de chuvas que causavam as 
cheias, ou nos períodos em que haviam as 
secas dos rios que permitiam certos tipos 
de navegações em tais períodos. Como nos 
assegura Tocantins (2003) “Rios sujeitos às 
cheias (repiquetes) e às vezes vazantes. No 
inverno, de dezembro a maio, o volume das 
águas permite tráfego de embarcações maio-
res. No verão, rio seco, só canoas”.

Contudo, apesar das distâncias, do tem-
po gasto, dos empecilhos geográficos, o rio 
fez com que o dito “isolamento” defendido 
por aqueles que lançaram seus olhares de um 
outro tempo, de um outro lugar sobre nossa 
região fossem questionados, derribados, en-
fim, desconstruídos. Pois apesar das grandes 
distâncias e demora, as notícias chegavam, o 
comércio acontecia, a vida se realizava. 

E apesar dos períodos de chuva que cau-
sava cheias ou nos períodos em que as chuvas 

cessavam e os rios baixavam seus volumes, 
ainda assim o homem agia sobre a natureza, 
como nos assevera Tocantins (1987) “[...] A 
natureza preparou a paisagem e o homem 
irá tirar proveito dela” (p.86). Fazendo em-
barcações menores podendo assim trafegar 
naquelas estradas fluviais.

A comunicação se tornava-se uma “ce-
lebração móvel” naquele espaço, um lugar 
de encontros e desencontros, onde os “com-
padres”  se encontravam, onde compravam 
e vendiam mercadorias, lugar de trocas não 
só comerciais, enfim, lugar de partida e de 
chegada de notícias, pois era através dos rios 
que tais notícias chegavam, se sabiam das 
“novidades” da época, se noticiava a fuga 
de seringueiros, a chegada dos regatões, o 
preço da borracha, dos acontecimentos nas 
demais localidades da região acreana e do 
nosso país. Através dessas estradas as vozes 
ecoavam, se locomoviam até chegarem aos 
seus destinatários. As embarcações em geral 
trafegavam naquelas estradas que ligavam 
nossa região.

A “geografia” da navegação criou, insti-
tuiu “Os tipos de barcos adaptados ao regime 
dos rios (desde a ubá do índio, canoa dos 
civilizados, ao batelão, com motor à popa, 
ao gaiola, à chatinha)” (TOCANTINS, 2003, 
p. 23). Dessa forma, observamos a essencial 
importância desses “automóveis” aquáticos 
que percorriam, cortavam, rompiam tais 
estradas levando os mais variados tipos de 
objetos, alimentos, de notícias e etc., enfim, 
aquilo que era essencial para a vida daqueles 
que aqui viviam. Como observamos aqui:

Navegar é preciso [...] A vocação 
do meio em querer o inteiro rio 
para navegar, comerciar, comuni-
car-se, transmitiu a permanência 
preocupação humana de encher 
os rios de cascos móveis, refletin-
do nas águas o bulício de bordo: 
as regras e os mandados colhidos 
nesses caminhos que rasgam a 
terra e ditam ao homem o dever, 
o ser, o querer de construir a obra 
ousada, até onde os longes fossem 
o perto e que jamais o separasse. 
Eis por que a vela, o remo, a sirga, 
as canoas, desde logo sagraram-se 
como o todo, ou o tudo, indispen-
sáveis [...] (TOCANTINS, 1983, p. 
221).

Eram através desses “automóveis” flu-
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viais que, como já mencionamos, as notícias 
eram trazidas e colocadas em circulação, ou 
seja, elas (As notícias) se concretizavam por 
tais embarcações, 

Pondo em comunicação as cidades, 
as vilas, os povoados e os barra-
cões à margem dos rios, as cha-
tinhas, os vaticanos e os gaiolas 
têm sido um dos fatores de maior 
influência política, social e econô-
mica na vida da Amazônia (TO-
CANTINS, 1983, p. 230).

Mesmo com a construção das primeiras 
rodovias na região da Amazônia acreana na 
década de 1950 e os varadouros que serviam 
para o fluxo de pessoas, para o trânsito hu-
mano, o rio não perdeu seu caráter eminente 
de espaço de fluxos humanos, de local de 
encontros e de trocas de experiências. O rio 
conota-se aqui mais que sua simples grafia, 
ou mais que a simples representação que fa-
zemos dele, ele é o lugar de vida e de sobrevi-
vência humana, ou seja, recorro ao título do 
livro de Leandro Tocantins, O rio comanda a 
vida. Ou como nos assevera Carneiro (1956) a 
despeito de sua importância, “O rio alimenta, 
transporta, enriquece, protege o homem- e o 
seduz com a perspectiva da aventura ou da 
fuga” (p. 9).

Assim como Heródoto, historiador 
grego, lançou em sua observação sobre a 
região africana onde se localizava a civiliza-
ção egípcia: “O Egito é a dádiva do Nilo”, na 
Amazônia, em destaque a Amazônia acreana, 
os rios desempenharam papel de crucial im-
portância, o que não torna nenhum exagero 
parafrasearmos tal citação e afirmar que o 
Acre é uma dádiva de seus rios, igarapés, en-
fim, das águas que lhes cercam e fazem parte 
de sua geografia:

O homem e o rio são os dois mais 
ativos agentes da geografia huma-
na na Amazônia. O rio enchendo 
a vida do homem de motivações 
psicológicas, o rio imprimindo 
à sociedade rumos e tendências, 
criando tipos característicos na 
vida regional (TOCANTINS, 1983, 
p. 233).

Vejamos essas “teias” de ligação, de 
vida para termos maior noção desses tão 
importantes meios que nos propiciavam a 
vida acontecer, os rios:

Figura 1 (Hidrografia acreana)

Dentre os principais rios da região 
acreana, destacam-se os rios: Juruá, Purus, 
Tarauacá, Iaco, Acre, Envira, Caeté, Gregó-
rio, dentre outros, vide figura 1, além dos iga-
rapés Judia, São Francisco, Liberdade e etc., 
que foram essenciais ao desenvolvimento da 
região e sua integração ao restante do país. 

Portanto, a comunicação na Amazônia 
acreana fluía e refluía através dos rios. Pen-
sá-la, não é mais que inseri-la nesse espaço 
que como já mencionamos é um lugar de 
experiências, de vivências. Um lugar onde a 
morte e a vida eram noticiadas pelo/através 
dos rios.

A partir de 1907 já víamos planos de 
governo para a abertura de estradas de 
rodagens no Acre para auxiliar as estradas 
fluviais, encurtar caminhos, enfim, facilitar 
o transporte, a comunicação do território 
acreano. Logo no ano corrente é criada uma 
comissão de obras federais no território do 
Acre, sob decreto federal de Nº 6.406 de oito 
de março do ano de 1907. 

Como observamos nos relatórios dos 
anos de 1907 e 1908 do Ministério da Justiça 
e Negociações Interiores:

O Presidente da Republica dos Es-
tados Unidos do Brazil, para dar 
execução ao disposto no art. 8º, 
letra C, da lei n. 1617, de 30 de de-
zembro de 1906, decreta: Art. 1º 
Fica creada no Territorio do Acre 
uma commissão de obras com ju-
risdicção nos tres departamentos 
do mesmo Territorio e immediata-
mente subordinada ao Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores. 
[...] Art. 7º Compete á commissão 
promover a realização das seguin-
tes obras:
1º, abertura de estradas;
2º, desobstrucção de rios; [...] 
(BRASIL, Ministério da Justiça, 
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1907 e 1908, p. 4-5)

O incessante desejo de ligar o Territó-
rio do Acre às demais localidades do Brasil 
e interligar seu próprio território eram as 
metas do governo do país, já que o território 
acreano era interligado apenas pelas vias 
fluviais e também para encurtar distâncias, 
ou melhor, para não desperdiçar o longo 
tempo que se consumia nas viagens fluviais 
e não ficar refém dos períodos de enchentes 
ou secas dos rios.

Passo agora a relatar o esforço da 
commissão de obras no Acre, des-
de sua chegada a Cruzeiro do Sul 
até esta data, para executal-o. Es-
tradas das tres Prefeituras- O 
trabalho de maior relevancia con-
tido no vasto programma de me-
lhoramentos no Acre é o da ligação 
entre as tres Prefeituras por uma 
estrada de rodagem que, continua-
da em direcção Leste-Oeste, abre-
lhe tambem escoadouro em ponto 
perenne navegação no Purús ou 
no Madeira. [...] O opulento e ferti-
lissimo Territorio do Acre acha-se 
actualmente ligado ao Brazil ape-
nas por duas vias de comunicação 
fluvial- o Juruá e o Purús. Duran-
te os mezes de junho a outubro as 
aguas destes rios baixam tanto que 
só permittem navegação de canoas 
e pequenas lanchas de exiguo ca-
lado, um ou dous pés no maximo.
[...] Durante a baixa do rio os ha-
bitantes do Alto Acre, Alto Purús 
e Alto Juruá, separados do mun-
do, raramente recebendo noticias 
de seu paiz [...] A constancia das 
communicações, a frequencia das 
noticias e a facilidade das viagens, 
pela construcção da estrada Les-
te-Oeste e de seus accessorios tele-
graphicos. Virá sanar tantos ma-
les e melhorar as condições sociaes 
da população nesta zona residente 
(BRASIL, Ministério da Justiça, 
1907 e 1908, p. 12-13)

Como observamos, as estradas de terra 
entram em cena na primeira década no ter-
ritório acreano, já com o intuito de dar mais 
possibilidades, de efetivar o tal sonhado 
“progresso”, a rapidez nos transportes e na 
comunicação, além da integração das terras 
acreanas que agora faziam parte do território 
brasileiro. Então a partir dos anos de 1907 e 

1908 começaram as aberturas de estradas de 
terra, valendo ressaltar que o que realmente 
almejavam eram as tão sonhadas estradas 
de rodagem terrestres. Contudo as primeiras 
estradas terrestres eram somente trafegadas 
por pessoas, comboios de animais e carroças. 

Deve-se procurar outros meios de 
communicação perenne, de cons-
trução mais rápida, e, aliás, de 
necessidade sempre indeclinavel: 
as estradas de rodagem. Como 
plano geral impõe-se à primeira 
vista: 1º- Estradas de rodagem li-
gando entre si as tres sédes de ad-
ministração, atravessando sempre 
territorio federal. E pelos estudos 
e informações colhidas, o terreno 
presta-se, em geral, sem difficulda-
de de alta montar, e até esse servi-
ço já foi atacado em varios trechos 
embora de modo rudimentar. No 
Territorio do Alto Juruá, partindo 
de Cruzeiro do Sul existe já aberto 
um picadão de 190 kilometros, do 
qual 110 têm sido percorrido a ca-
valo; os outros 80 kilometros pro-
longados no mesmo rumo geral al-
cançam Cocamera na margem do 
Tarauacá (BRASIL, Ministério da 
Justiça, 1907 e 1908, p. 46-47).

Tal estrada ligava Tarauacá a Cruzeiro 
do Sul, como nos elucida Tocantins (1983) 
“existiu, por volta de 1908, uma picada de 
um metro de largura e com extensão de 300 
quilômetros, unindo Cruzeiro do Sul ao se-
ringal Cocamera, nas margens do Tarauacá, 
pouco acima da cidade deste nome” (p.114).

Porém, foi a partir do final da década de 
1940 e início da década de 1950, que as rodo-
vias entram em cena na região acreana. Em 
1947, houve a abertura do primeiro trecho 
que ia de Rio Branco a Plácido de Castro,

A praticável política rodoviária foi 
iniciada em 1947, com a abertu-
ra do primeiro trecho da Transa-
creana, de Rio Branco a Plácido de 
Castro, vila às margens do Abunã. 
A estrada mede 105 quilômetros e 
por ela já se cruzam caminhões, 
transportando borracha e casta-
nha do vale daquele rio para o do 
Acre, e fazendo o giro de mercado-
rias (TOCANTINS, 1983, p. 113).

Por volta dos anos 1950, houve a aber-
tura da BR- 317 que ligava Boca do Acre 
(Amazonas) a Rio Branco, capital do Acre, 
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financiada por verbas federais. Já na década 
de 1960, outra BR é inaugurada, a BR- 364, 
conhecida em seu início como BR- 29. O até 
então presidente da República Juscelino Ku-
bitschek no ano de 1960 decide construir tal 
rodovia e determina por decreto presidencial 
inaugura-la no mês de dezembro do mesmo 
ano. 

Vale ressaltarmos, que caberia aqui 
um olhar maior e mais que contemplativo 
da história da construção dessas BRs, pois 
dessa história, participaram inúmeras vidas, 
desbravadores, homens que perderam suas 
vidas nessa empreitada de integração do 
território brasileiro, de mulheres que mais 
uma vez foram ocultadas ou silenciadas na 
história dessa grande construção, de confli-
tos, expulsões e violência contra os índios 
que moravam na floresta, a qual precisava 
ser derrubada para a construção da rodovia, 
entretanto, como bem observamos no dizer 
de Aijaz Ahmad, onde toda tomada de posi-
ção política implica em fechar a porta para 
outras possibilidades. Continuamos aqui o 
nosso olhar superficial para tão somente a 
inserção das rodovias no Acre, já que nosso 
objetivo de análise é o rio.

Contudo, as primeiras estradas tinham 
condições precárias, ainda mais quando 
estávamos no verão amazônico, nos períodos 
de chuva, tais estradas se tornavam intrafe-
gáveis, além de suas limitações quanto a sua 
ligação com toda a região acreana, ou seja, 
ligações no seu interior, ligações de um dis-
trito com o outro, além da ligação com o res-
tante do Brasil. Então, apesar da inserção das 
rodovias, da abertura de estradas terrestres 
no Acre, observamos ainda a preponderante 
importância do rio nessa época. O rio conti-
nuava sendo o principal meio de integração, 
de comunicação que interligava, que deixava 
o território e depois Estado acreano, antena-
do com os próprios moradores do local, com 
o restante do país e com o mundo.
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O olhar jaminawa acerca da bebida alcoólica

Jefferson Saady Maciel Júnior
Universidade Federal do Acre

Introdução
A bebida alcoólica é um elemento 

cultural presente nas maiorias dos povos e 
civilizações desde os mais remotos tempos, 
no entanto, existe uma pequena diferença 
entre bebida alcoólica destilada e bebida 
alcoólica fermentada (1). Entre os povos 
indígenas, por exemplo, podemos observar 
tanto a produção de suas bebidas a partir de 
um processo conhecido como fermentação, 
quanto à aquisição na cidade da bebida pro-
duzida apartir de processo conhecido como 
destilação (sendo usado também o processo 
de fermentação em alguns casos).

Os povos indígenas no Brasil produzem 
uma grande variedade de bebidas alcoólicas 
fermentadas a partir de frutos, tubérculos, 
raízes, folhas e sementes; tal produção de 
bebidas sejam elas a caiçuma ou mama, são 
elementos culturais fundamentais na cosmo-
logia desses diversos povos. Em grande parte 
as bebidas são consumidas em cerimônias e 
rituais de forma coletiva. No entanto, existe 
uma grande diversidade de atitudes diante 
das bebidas alcoólicas, que vão desde efeitos 
entorpecentes a alucinógenos.

Se, para alguns, indígenas ou não, as be-
bidas alcoólicas destiladas fazem parte do dia 
a dia e das principais comemorações - além 
de constituírem importante fonte de renda 
e de impostos, para outros, notadamente as 
civilizações que seguem a religião islâmica, 
as bebidas alcoólicas são estritamente proi-
bidas.

No presente trabalho teremos diferen-
tes discursos jaminawa (2) acerca da bebida 
alcoólica destilada (3), para isso iremos 
analisar os discursos jaminawa, no qual o 
objetivo é pôr em evidência as diferentes 
questões e respostas de determinada situa-
ção ou fato, envolvendo o uso da bebida. Para 
tais análises, a oralidade jaminawa torna-se 
fundamental, os diferentes discursos irão 
ajudar a compor um quadro explicativo refe-
rente à inserção da bebida alcoólica destilada 
entre os mesmos, tendo como pontos princi-
pais os seus usos, espaços, o próprio sujeito 
jaminawa e por consequência o que a bebida 
representa para eles.

Gente do Machado
O etnônimo Yaminawa é usado para de-

signar em primeira acepção uma coletividade 
étnica do tronco linguístico Pano, presente 
nas Terras Indígenas Cabeceiras do Rio Acre, 
Mamoadate, Guajará, Rio Caeté, e Kayapucá 
em Boca do Acre (AM), bem como uma cole-
tividade de grupos existente nos municípios 
de Sena Madureira, Assis Brasil, Brasiléia e 
Rio Branco no Estado do Acre - Brasil. Na 
região do baixo Ucayali e cabeceiras do Rio 
Juruá (Perú) faz-se presente também uma 
coletividade desse mesmo grupo, bem como 
em Bolpebra na Bolívia (CASTELA, 2011, p. 
6).

Digo em “primeira acepção”, pois, 
segundo o pesquisador Oscar Calavia Sáez 
(2006), o termo Yaminawa é o nome dado 
pela FUNAI “àquelas comunidades que até 
então não usavam um nome comum, mas 
uma pluralidade de etnônimos”, como por 
exemplo: Sapanawa, Kaxinawá (4) e ou-
tros...” (CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 29).

O senhor José Correia da Silva Tunumã 
nos fornece um breve relato referente ao 
nome do povo a qual pertence:

Sobre o nosso povo, posso afirmar 
que agente não tinha esse nome 
Jaminawa nem conhecia um povo 
que tinha esse nome. Com a che-
gada da Funai, em 1975, havia um 
desconhecimento da realidade dos 
índios que viviam aqui no estado. 
Como o órgão indigenista não sa-
bia que povo nós pertencia, deu 
esse nome de Jaminawa. Antes 
chamavam a gente de Marinawa, 
Sharanawa e outros tipos de no-
mes. No tempo dos seringais, os 
“cariús”, os brancos, chamavam a 
gente de “caboclos”, como faziam 
com qualquer outro povo indígena 
no Acre (TUNUMÃ, 2006, p.22).

Na grafia brasileira o termo é escrito 
“Jaminawa”, “Yaminahua” no Peru e Bolívia, 
Yaminawa é a grafia criada por Sáez, por 
achar que possivelmente haveria confusão 
por parte de um leitor leigo em bibliografia 
Pano. Para todos os fins, Jaminawa, Yami-
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nahua e Yaminawa não designam um grupo 
étnico único, e sim uma coletividade de 
grupos étnico lingüístico Pano (TOWNSLEY, 
1988, p. 176 apud CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 
29).

O significado mais usado para o etnô-
nimo Jaminawa é “gente do machado”, por 
terem obtido essa ferramenta nos “acam-
pamentos civilizados por troca, trabalho ou 
rapina”. “Foi durante mais de um século o 
eixo de suas relações com o branco fazendo 
que, apesar de experiências amargas, não 
se isolassem definitivamente deste e o 
procurassem ciclicamente para renovar seu 
estoque de ferramentas” (CALAVIA SÁEZ, 
2006, p. 267).

Vários sujeitos, várias histórias
É no médio Ucayali que estavam os 

quatro grupos étnicos formadores do povo 
jaminawa, são eles: Sapanawa (gente da ara-
ra) ou Xixinawá (gente do quati), Kaxinawá 
(gente do morcego), Shawanawá (gente povo 
bom) e Yawanawá (gente do queixada). José 
Correia da Silva Tunumã levanta um detalhe, 
os Kaxinawá aqui citados não podem ser 
confundidos com o povo Kaxinawá ou Huni 
Kuin do Jordão, a mesma ressalva se faz aos 
Yawanawá que não devem ser interpretados 
com os Yawanawá do rio Gregório. Esses 
quatro grupos costumavam entrar em confli-
tos e guerrear entre si, bem como com outros 
grupos da região (CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 
268).

A partir da década de 1870, século XIX, 
o homem branco, claramente os caucheiros 
peruanos, forçaram os diversos grupos que 
viviam na região do Ucayali a formarem um 
só grupo com a denominação de Jaminawa 
posteriormente pela FUNAI em 1975, assim, 
dificultando ou mesmo em alguns momentos 
tornando impossível a convivência, pois as 
diferenças entre esses grupos eram grandes, 
deixando uma característica marcante que 
é a divergência interna do povo Jaminawa. 
Com a circulação de ferramentas de metal, 
as redes interétnicas de intercambio e a 
provável disseminação de vírus como o da 
varíola, provocando epidemias, levaram à 
morte inúmeras pessoas e até mesmo povos 
(CALAVIA SÁEZ, p. 231, 2006).

Com toda essa pressão o povo Jami-
nawa foi empurrado para o Juruá, alguns 
se engajando nas atividades de caucheiro e 

outros fugindo do contato, onde mais tarde 
realizaram uma enorme migração para o 
Moa (não o conhecido afluente do Juruá, 
mas outro menor, afluente do rio Iaco) - e 
outro entre os rios Iaco, Purus e Tahuamanu. 
Lá exerceram a função de caçadores para o 
comércio de pele de animais silvestres nos 
seringais que surgiam no fim do século XIX, 
serviram de mateiros para a abertura de 
estradas e varadouros para a exploração e 
escoamento de caucho e borracha, além da 
função de extratores desses produtos, e ain-
da, serviram nos grandes roçados daqueles 
que se julgavam seus patrões (5) (CALAVIA 
SÁEZ, 2006, p. 168).

José Correia da Silva Tunumã conta que 
as famílias jaminawa que eram recrutadas 
para servirem nos seringais, sofriam grandes 
separações entre seus membros e mudavam 
constantemente de uma colocação para ou-
tra, por ordem do patrão ou por divergência 
familiar (TUNUMÃ, 2006, p. 23). Essa 
perambulação deixa claro uma característica 
marcante desse povo, que é o “seminoma-
dismo”, revelado nas frequentes mudanças, 
e as dispersões de famílias, quase sempre 
motivadas pelas divergências internas (CAS-
TELA, 2011, p. 4-7).

O povo jaminawa vinha passando por 
um estado de crise desde 1990 (CALAVIA 
SÁEZ, 2006, p. 17). Um fator complexo de 
difícil explicação até mesmo para os próprios 
jaminawa, resultando na vinda de famílias 
inteiras para as periferias das cidades, prin-
cipalmente para Rio Branco. A realidade da 
cidade logo se apresenta como uma compe-
tição diária para garantir a sobrevivência, 
fazendo com que passem a viver um tempo 
diferente e difícil.

Hoje, as realidades jaminawa rumam 
em direção a uma reestruturação social, po-
lítica e cultural, processo desencadeado pela 
necessidade de fazer uma reflexão sobre sua 
situação, envolvendo aí suas terras, aldeias, 
casarios, e membros, dessa instigante cole-
tividade que envolve uma suposta entropia.

A “porção mágica” do homem bran-
co  

Depois de um pequeno ensaio descriti-
vo acerca da etno-história jaminawa, curto 
e desviado de foco, mas não desnecessário, 
pois se torna de fundamental importância 
para voltarmos ao então real aspecto da 
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vida jaminawa aqui pretendida trabalhar, a 
presença de bebidas alcoólicas destiladas do 
homem branco.

O povo jaminawa tem em seu cotidiano 
forte presença da bebida alcoólica dita do 
“homem branco”, aspecto esse, ligado aos 
seus usos e modos de ser em quanto povo 
dito e tido como seminômade, por estar 
constantemente nas cidades, a bebida alcoó-
lica destilada torna-se elemento de constante 
apreciação.  

Não existe entre os Yaminawa um 
“cenário social” que possa ser re-
gularmente observado: não só os 
rituais praticamente inexistem, 
mas também a própria interação 
entre os Yaminawa é rala e difícil 
de observar no dia a dia, fora de 
um círculo familiar muito estreito 
(CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 18).

Os jaminawa, pensados sempre como 
índios do “centro” da selva – fator esse ligado 
a região de origem do grupo – são também 
com freqüência índios das margens da ci-
dade, vejamos o seguinte trecho: “O jovem 
indígena mais ele quer estar na cidade, onde 
eles se envolvem muito na bebida. Todos os 
jovens e adultos. Quando se encontram aqui 
na cidade não têm diferença nenhuma, a 
gente é do Iaco” (Entrevista com senhor A.A. 
Jaminawa em 14/01/2012).

Segundo A.A. Jaminawa, os indígenas 
do Rio Iaco passam mais tempo na aldeia, 
assim podem ter tempo para o cultivo do 
roçado e conseguintemente produzir a caiçu-
ma, já os jaminawa do Rio Acre, vivem em 
constantes viagens para as cidades. Sáez fala 
que ao julgar pelos informes de alguns jovens 
que têm feito recentemente vistas à aldeia do 
Iaco, lá continuam sendo realizados rituais 
“tradicionais” (CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 
122). É importante ressaltar que, há contar 
da época que Sáez realizou seu estudo, já se 
passaram mais de seis anos, ao longo desse 
tempo, levando em consideração as palavras 
de Valdo, os jovens agora, mais querem estar 
na cidade, pelo seu atrativo de um “parque 
de diversões”. Na realização da entrevista 
com Valdo, ele e sua família estavam na 
cidade de Assis Brasil, e o mesmo disse que 
na manhã daquele mesmo dia tinha tomado 
alguns “goles” de álcool destilado para jogar 
baralho e curtir com os amigos.

Na etnografia que Sáez fez dos jami-

nawa do Rio Acre, ele pôde participar de 
duas festas denominadas por ele de “Festa 
Escandinava”, na qual se dava boas vindas a 
Júlio Isodawa que chegava recentemente da 
Noruega e “Forró Contido” que comemorava 
a posse de um novo líder dos jaminawa, o 
próprio Júlio. Ambas as festas eram regadas 
a farta comida, bebida alcoólica destilada e 
muita música “de homem branco” (6). 

Sáez também relata que a bebida mais 
embriagante presente entre os Jaminawa é o 
álcool de 97 graus que é comumente usado 
domesticamente. Quando fiz o meu campo 
em Assis Brasil, tive a resposta de quê o ál-
cool 97 tem preço mais elevado que a cacha-
ça. O álcool rende mais que a cachaça, pois, 
além de ser mais caro, seu teor entorpecente 
é muito mais alto, e que por algumas vezes 
é misturado com água para outras pessoas 
poderem beber e render, fazendo com quê a 
festa se prolongue por mais tempo, se a bebi-
da acabar, a festa termina. (CALAVIA SÁEZ, 
2006, p. 124).

A idéia que B.B. Jaminawa (2012) apre-
senta sobre o uso da caiçuma contempla a 
forte presença do álcool:

Antigamente nós fazia muito o uso 
da nossa bebida mesmo né, a ma-
pixi (caiçuma) e a ayahuasca, na 
aldeia ainda tem, os mais velhos 
faz, mas na cidade né, tem a bebida 
álcool que é só comprar, as mulher 
tem preguiça né de fazer também 
(Entrevista com B.B. Jaminawa 
em 15/01/2012).

O preparo da caiçuma é dado como 
prática antiga em decadência, por causa 
da preguiça das mulheres para preparar 
a bebida e dos homens na hora de abrir os 
grandes roçados (7). C.C. Jaminawa (2012) 
completa: “Agente não costuma usar a caiçu-
ma não, nem a ayahuasca, as nossa mulher 
não faz, e a bebida, já, é só comprar, por isso 
assim, eu acho”. Vê-se que a produção de 
caiçuma e ayahuasca ainda é presente entre 
os jaminawa na aldeia, mas na cidade essa 
tradição se perde, o costume muda quando 
este se apresenta em um espaço totalmente 
diferente do seu de origem: as circunstân-
cias e viabilidades que o espaço urbano. Na 
cidade as possibilidades de se fazer uso de 
bebida alcoólica são imensas, e a funciona-
lidade das bebidas ditas tradicionais não é 
tão “requisitada”. “[...] A cidade constitui um 
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atrativo para quem mora na aldeia, que de-
corre do processo de interação cultural com 
a incorporação de objetos, conhecimentos e 
signos do exterior” afima Gordon ao tratar 
dos Xikrin-Mebêngôkre (GORDON, 2006, p. 
224 apud CASTELA, 2011, p. 8-9).

Segundo D.D. Manchineri (2012), os 
bares e praças são ótimos lugares para se 
encontrar um jaminawa bebendo, ou ape-
nas “admirando” o ambiente. Os indígenas 
parecem não se importar com os locais em 
que bebem, muito menos, com quem os vê 
fazendo uso de bebida alcoólica, tal pressu-
posto pode ser mais bem entendido com a 
afirmação de A.A. Jaminawa (2012): “Aqui o 
lugar é quase em todo canto, tanto Bolívia, 
Peru, ou aqui no Brasil, o amigo se encon-
tra e decide aonde”. Mas o uso de bebida 
alcoólica também é feito na aldeia, como diz 
o senhor B.B. Jaminawa (2012): “A gente 
toma na aldeia e nos bar mesmo”. Segundo 
os discursos parece que o lugar não conta, 
pode ser aldeia, bar, qualquer país, qualquer 
lugar, mas sempre o álcool está relacionado à 
cidade, espaço urbano moderno.

Para entender melhor como pode ser a 
situação dos usos da bebida na aldeia, C.C. 
Jaminawa (2012) afirma que: “Em todo 
canto, a gente leva pra casa, no bar, na aldeia 
também tem, mais aí na aldeia acaba e não 
tem mais, aqui na rua a gente pode comprar 
direto né”. O que ele quis dizer é quê, na 
aldeia não se tem como vender bebida, além 
do uso na aldeia, as vantagens que a cidade 
pode oferecer no que tange a quantidade, 
variedade e principalmente a facilidade 
da aquisição, faz desse espaço um grande 
atrativo. C.C. Jaminawa conta também que 
aqueles que possuem salário, ao receber, 
compram bebida e levam para a aldeia.

O senhor E.E. Jaminawa (2012) diz que 
na aldeia não se faz uso de bebida e que na sua 
cultura isso não existe: “A nossa cultura não 
tem isso não, na aldeia não tem isso, a nossa 
é caiçuma”. E.E. Jaminawa contradisse tudo 
o que A.A., B.B., C.C. e D.D. afirmaram. Ele 
tenta preservar sua identidade, a sua cultu-
ra, ou mesmo criar uma identidade e uma 
cultura jaminawa? Mas de qual identidade e 
cultura estaríamos falando, a que não tem a 
bebida alcoólica como elemento ou símbolo 
e que a cultura em si não é mutável, ou a de 
que o uso da bebida é feito, mas que por ele 
próprio deva ser proibida?

A bebida alcoólica para os indígenas é 

proibida. D.D. Manchineri (2012) comenta 
que: “Em 2004 a 2006 era liberado o uso, 
desde 2007 está proibido. No estatuto do ín-
dio é proibido. Até 2007 o indígena era tute-
lado”. A Lei 6001 de 19 de dezembro de 1973 
que regula a situação jurídica dos índios, e 
alei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas 
para os indígenas, é para D.D. Manchineri 
sem aplicabilidade. Ele coloca que: “os 
indígenas jaminawa tanto faz, bebem tanto 
coletivamente como individualmente, bebem 
até cair”, diferentemente do uso da caiçuma 
que é até acabar ou simplesmente não querer 
mais. Os efeitos que a bebida alcoólica pode 
causar em uma pessoa são substancialmente 
diferentes do que os efeitos da caiçuma no 
que tange a aspectos físicos e mentais, quan-
do se fala em diversão e socialização pode 
ser parecido, pois a bebida alcoólica não 
substitui a caiçuma nos rituais, cerimônias 
importantes, a não ser que esteja na cidade 
ou “na rua”, mais uma vez vemos que vemos 
que a bebida alcoólica destilada está ligada 
a cidade (Entrevista com F.F. Jaminawa em 
18/04/2012). Tratando-se de bebida alcoó-
lica destilada e ayahuasca, a relação entre 
uma e outra substância é objeto de muita 
atenção por parte dos jaminawa. As críticas 
ao uso de álcool costumam se acompanhar 
de elogios a ayahuasca; o álcool mata e a 
ayahuasca cura, ensina e o álcool embrutece. 
Nos presentes discursos, a ayahuasca é algo 
medicinal e a bebida alcoólica destilada é um 
elemento com função elo ativa e passageiro.

D.D. ainda reforça na questão da repre-
sentatividade da bebida e sobre o uso:

Na verdade né, quando você bebe 
é mais para ficar confortável, mas 
não conforta nada, só leva à luga-
res obscuros. Se a pessoa passou 
pelo menos uma semana bebendo, 
ela automaticamente vai ficar de-
pendente, vai perder os sentidos 
(Entrevista com D.D. Manchineri 
em 14/01/2012).

Na afirmativa de D.D. é possível 
observar a caracterização do alcoolismo; 
dependência, perda de sentidos psíquicos, 
perda da noção de espaço, tempo. Isso não 
caracteriza que aqueles que fazem uso de 
bebida alcoólica destilada sejam automatica-
mente “classificados” como alcoólatras, mas 
os que fazem uso sistemático, ou seja, todos 
os dias, por vários dias, na fala de D.D. pode 
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ser alguém já dependente. 
Na grande maioria dos povos indígenas, 

não se possui o hábito de parar uma festa, 
um ritual, ou uma cerimônia por questões de 
tempo e sim pela funcionalidade da prática 
em si, as festas para os jaminawa termina 
quando acaba a bebida alcoólica destilada. A 
respeito do uso de bebida alcoólica destilada, 
o uso por vários dias pode estar relacionado 
com os efeitos que esta traz independente-
mente de seu consumidor ser indígena ou 
não, e a uma questão, da funcionalidade que 
o álcool apresenta, a virtude entorpecente 
(CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 124). Nas festi-
vidades que Sáez presenciou Festa Escandi-
nava e Forró Contido, a bebida alcoólica era 
o elo das comemorações, era sempre muito 
requisitada sua distribuição e ainda era feita 
de modo estratégico para que a festividade 
durasse por bastante tempo.

“Tem muito momento que o uso é com-
plicado, igualmente o brasileiro, tem gente 
que usa pra curtir ela, e tem gente que usa 
para arranjar problema, igualmente água”, 
disse A.A. Jaminawa (2012) e complemen-
ta: “É uma coisa, tem momento que o cara 
trespassa ela e fica falando besteira para os 
amigos. Mas a gente usa pra curtir ela”. Vê-se 
que a bebida pode causar e causa os mesmos 
efeitos psíquicos independentemente de 
indígena ou não, e que o seu consumo não 
é em benefício de se fazer confusão, mas, 
por uma socialização, um divertimento. Sáez 
relata que durante as festas que presenciou 
aqueles que chegavam ao limite dos efeitos 
entorpecentes, falavam sempre em língua 
portuguesa e ainda usavam insultos e sím-
bolos da cultura branca para ofender os 
próximos, além de já estarem caídos no chão, 
levantavam para beber mais.

Quando se trata de beber em grupo, mas 
nem todas as pessoas se conhecem, pode ter-
se em algum momento divergências entre os 
consumidores, as relações de parentesco e 
afinidade são importantes para que não haja 
conflitos, embora em alguns casos tornam-se 
presentes. Vejamos B.B. Jaminawa (2012): 
“Junto né, a gente chama os tio, os primo, 
amigo que conhece, porque num vamo 
chamar quem a gente não conhece porque 
vai dar briga, confusão”. Não é a bebida 
que causa a confusão, mas os outros, os “de 
fora”. Para B.B., o termo “grupo” está ligado 
a várias pessoas que não se conhecem, para 
ele bom é beber com um amigo ou primo: “A 

gente não bebe assim em grupo não, chama, 
por exemplo, tu me chama, aí a gente chama 
um primo nosso, vai lá e compra. Quando 
o dinheiro acaba aí para né”, nota-se que o 
dinheiro também é muito importante sobre o 
uso, ele é o limite e a possibilidade ao mesmo 
tempo, quando se tem dinheiro se pode com-
prar: possibilidade, quando o dinheiro acaba 
não se bebe mais: limite.

Para reforçar a idéia, B.B. prossegue: 
“Rapaz, quando eu bebia né e também quan-
do, porque como eu já bebi, eu sei como é, 
é mais diferente, o jaminawa tem hora que 
quer brigar, mas também ele para quando 
não tem mais dinheiro”. Novamente vemos 
que o dinheiro possui grande funcionalidade 
quanto à aquisição da bebida.

Referente ao que a bebida pode repre-
sentar para B.B. ele diz: “Eu achava bom, 
mas eu sei que no geral né, pra todo jami-
nawa do nosso povo, é ruim, trás problemas 
né, os parente briga, tem parente que mata, 
é assim”. No discurso anterior B.B. diz que 
é bom beber com os parente, aqui ele diz 
que depois causa brigas, suponho que seja 
pelo uso da bebida que cada um faz indivi-
dualmente embora estejam em grupo e pelos 
efeitos entorpecentes que ela causa. 

Voltando à questão da representação 
que a bebida alcoólica destilada possui, C.C. 
Jaminawa (2012) destaca que:

É bom né, porque a gente fica com 
os parente, reunido. Ruim é se da 
briga né quando tem alguém que 
arranja problema, não tem como 
o parente beber só, isso não exis-
te, só se ele tiver com dor de chifre 
né (risos). Tu viu lá né, aquilo tudo 
era parente nosso, pra se divertir 
(Entrevista com C.C. Jaminawa 
em 16/01/2012).

 
E.E. Jaminawa (2012) reforça: “É ruim 

né, porque faz mal né, às vezes faz mal pros 
parente no geral né”. Vimos, portanto que, a 
bebida alcoólica pode funcionar como um elo 
de união e coletividade, porém, quando não 
se faz o bom uso, ela se torna o motivo das 
desavenças, brigas e conflitos.

Considerações finais
Os detalhes aqui expostos a partir dos 

discursos orais jaminawa e o diálogo feito 
com a produção de Oscar Calavia Sáez fo-
ram fundamentais para vermos que o “bem 



634

exótico” é inseparável da conduta exótica 
dos Jaminawa. As festas que Sáez partici-
pou foram situações em que os Jaminawa 
mostraram sua capacidade de agir como 
“brancos” (CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 131). A 
bebida alcoólica, à qual os outros símbolos 
brancos não fazem a mínima notoriedade: 
música, os reprodutores de músicas, língua 
portuguesa, as comidas, os insultos nos 
momentos de divergência; a bebida alcoólica 
destilada ocupa o centro da festa, pelo menos 
em primeira acepção, mas para isso ajudam 
outras circunstâncias.

A “preguiça” das mulheres ao terem que 
produzir as bebidas tradicionais, acarreta a 
uma preguiça dos homens ao terem que sair 
para caçar ou abrir um roçado, a bebida fer-
mentada é o correlato da caça ou a abertura 
de um roçado, o impulsor digamos assim. As 
mulheres deixaram de oferecer essa contra-
partida, com uma preguiça que harmoniza 
com a decadência do ethos do caçador ou 
trabalhador. As bebidas alcoólicas destiladas 
tomam o lugar da caiçuma de mandioca ou 
a bebida de milho conhecida por mama, e 
ambos os sexos fazem seu consumo, já que 
a bebida alcoólica destilada é só comprar 
(CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 132).

É o exotismo, e não a embriaguez, o 
ponto central das festas, dos rituais (quando 
existem), das comemorações ou momentos 
de pura diversão e socialização.  Essa é 
a maior representatividade que a bebida 
alcoólica destilada possui, bem exótico que 
promove socialização, diversão e estabeleci-
mento de funções para ambos os sexos.

Não é tão óbvio que foram os explora-
dores de caucho e borracha que tornaram 
o uso das bebidas alcoólicas destiladas tão 
presente entre os indígenas, em particular 
os jaminawa, a pouca documentação exis-
tente acerca dos jaminawa não permite uma 
comprovação de tal afirmativa. Mas é claro 
que, antes da chegada do homem branco não 
havia Álcool 97, Cerveja e Cachaça entre eles, 
assim como não havia também a caiçuma 
que foi tomada emprestada dos Manchineri. 
As diferenças existentes entre os grupos 
formadores dos que se constituem hoje como 
jaminawa, contribuíram bastante para os di-
versos usos e representações da bebida entre 
eles, foram longos processos de convivência 
para que se tivesse uma “homogeneidade” 
destes; os modos de beber, os lugares, a fa-
cilidade que é comprar a bebida, os sujeitos 

que estão presentes na hora da apreciação 
das bebidas destiladas, e para isso os brancos 
tiveram participação, porque foram eles que 
lhes apresentaram o álcool destilado.

 Dentro de todo este processo a bebida 
alcoólica destilada ocupa lugar de destaque, o 
que acabo de conceituar como “elo formador, 
ou elo constituinte”.  O “ponto fraco” entre os 
jaminawa não é a discórdia, mas a dissolu-
ção dos laços, por ser um grupo constituído 
apartir de quatro grupos etnico-linguísticos 
diferentes, as relações de parentesco os-
cilam, e para isso o chefe do povo possui 
fundamental função, a de unir aqueles que 
por eventualidade ficaram intrigados, se isso 
não acontecer o seminomadismo fica eviden-
te, saem de casa, vão para aldeia ou para a 
cidade, dependendo de onde estiverem.

Essa tomada de bens estrangeiros 
agregada às funções dos sexos nos ilustra a 
defasagem que existe entre o cotidiano e a 
geometria sociológica jaminawa e vaga ads-
crição de cada indivíduo às suas funções: a 
caça e as bebedeiras, a festa e as brigas que 
culminam são o momento em que cada um 
deve ocupar ou, melhor, definir um lugar. É 
no momento das divergências que se sabe 
qual a função e papel do homem jaminawa, 
assim como da mulher jaminawa.

Notas
1 A fermentação alcoólica é o processo químico de 
sacarificação dos amidos, contidos em qualquer líquido, em 
álcool etílico ou etanol. Esta transformação é desencadeada 
pela ação de enzimas segregadas por microrganismos, bacté-
rias ou leveduras, que convertem os açúcares em álcool etíli-
co. Deste processo de formação, obtêm-se, então, as bebidas 
fermentadas. Por exemplo: o sumo de mandioca, contendo 
açúcares e não contendo nenhum álcool, ao sofrer a fermen-
tação alcoólica, perde quase todo o açúcar, o qual se transfor-
ma em várias substâncias, entre as quais álcool etílico, dando 
origem a caiçuma de mandioca. O outro processo conhecido 
como destilação, consiste na transformação de líquidos de 
fraco teor alcoólico em líquidos de graduação alcoólica mais 
elevada em alambiques. Este processo é possível graças à dife-
rença de volatilidade existente entre as substâncias constituin-
tes da mistura fermentada. Assim, provoca-se o aquecimento 
da massa líquida até se atingir o ponto de ebulição, conden-
sando-se seguidamente o vapor obtido. Como as substâncias 
têm diferentes pontos de ebulição, os primeiros vapores são 
sempre produzidos pelos elementos mais voláteis (como é o 
caso do álcool), que se desprendem da massa líquida original. 
Produz-se, então um líquido composto na sua maior parte por 
etanol, apresentando, por isso, um teor alcoólico maior do que 
o da mistura que lhe deu origem. Deste modo, recorrendo-se a 
destilações sucessivas, obtém-se um líquido cada vez mais rico 
em álcool e, por conseguinte, uma bebida alcoólica de maior 
graduação do que a que lhe deu origem.
2 Para o presente artigo, tomo como grupo de refe-
rência para estudo a comunidade Jaminawa da Terra Indígena 
Cabeceiras do Rio Acre e Terra Indígena Mamoadate que se 
fez presente no município de Assis Brasil durante a pesquisa 
de campo que realizei durante os dias 13, 14, 15, 16, 17 de Ja-
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neiro de 2012. É importante salientar que, as pessoas no qual 
concederam entrevista foram escolhidas aleatoriamente.
3 Aqui Bebida alcoólica engloba as bebidas destila-
das: Álcool 97, Cerveja, Cachaça.
4 O termo Yaminawa fez-se necessário a partir das 
necessidades de classificação por parte dos órgãos indigenis-
tas e de direitos territoriais que haviam sido recentemente re-
conhecidos (CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 29).
5 Estudos remontam que os primeiros contatos entre 
os Jaminawa e o homem branco, ocorrerem entre os anos de 
1940 e 1950. Em 1968 vão trabalhar para Canísio Brasil, do se-
ringal Petrópolis, às margens do rio Iaco 120 Jaminawa segun-
do o sertanista Meirelles (CASTELLO BRANCO, 1947, p. 596 
apud CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 179). Foram sete anos de “es-
cravização”, “encontravam-se em franca decadência: carecem 
de chefe e tem um pajé velho e inativo. Alcoolizados, traba-
lham de graça para Canízio Brasil, e as mulheres se prostituem 
em troca de bebida. Estão abandonando o uso de sua língua. 
Outros de São Lourenço – não se viam isentos de mazelas. Se 
as memórias de Petrópolis falam em escravidão, as do Acre 
falam em distribuição de álcool, estupro e esbulho de recursos 
naturais, de que o pequeno grupo mal podia se defender” (CA-
LAVIA SÁEZ, 2006, p. 179).
6 “A comida foi distribuída fundamentalmente pela 
esposa do chefe, auxiliada em alguns casos pelos seus filhos, 
ou mediada por parentes próximos: digamos que a comida 
nunca é distribuída “longe” – é oferecida aos próximos, e ex-
trapola essa limitação só por intermediários. A bebida, pelo 
contrário, anda sozinha e constitui o verdadeiro elo da festa” 
(CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 124).
7 O uso da caiçuma feita de mandioca foi tomado dos 
Manchineri. Os Jaminawa embriagavam-se com uma bebida 
traduzida por chicha, feita de milho (CALAVIA SÁEZ, 2006, 
p. 59).
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Encantado de Cobra em Corpos Afroindígenas 
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Na toca da cobra: Apresentação
A história da presença humana na 

Amazônia é composta por uma diversidade 
de sujeitos históricos que desde tempos 
imemoriais habitam toda sorte de rios, lagos, 
florestas, cidades e vilas, constituindo formas 
de saber e viver ainda hoje ignorados pela 
cronologia ocidental. Essa história, portanto, 
além de considerar a presença de inúmeras 
etnias indígenas, populações quilombolas 
oriundas de translados e viagens forçadas de 
múltiplas Áfricas e colonos de origem euro-
péia diversa. Acrescentamos ainda contínuos 
fluxos migratórios internos em distintos 
períodos históricos e nordestinos em geral1. 
Esses movimentos de trânsito, circularidade, 
conflitos, negociações e mesclas culturais 
indicam, sobretudo, a fluidez e dinâmica 
da multiplicidade de povos tradicionais nas 
amazônias do tempo presente.  

Uma das formas para se pensar o pas-
sado e presente desses sujeitos sociais é o 
diálogo com suas formas de representar o 
mundo e de interpretar a dinâmica do tempo 
entrelaçadas aos temas relacionados à vida, 
morte, guerra, trabalho e religião. Nas pai-
sagens2 do mundo amazônico somos defron-
tados, portanto, com formas de organização 
cultural ancoradas em cosmologias que tem 
um devir independente das formulações de 
conceitos e categorias do pensamento ana-
lítico ocidental3. Esse “fazer-se” emerge não 
apenas como manifestação das experiências 
regionais, mas também deve ser pensado 
como resultado de conflitos e negociações 
visando burlar códigos de dominação erigi-
dos principalmente no contexto da presença 
portuguesa em terras ameríndias.

Compreender a complexidade e o lugar 
das cosmologias de populações que forjam 
suas sabedorias nas camadas genealógicas 
de tradições orais, iletradas e nos subsolos 
da memória, requer observar como manejam 
suas próprias representações e sentidos 
nas práticas religiosas cotidianas. Durante 
o período (2010-2011) em que realizamos 
pesquisa de campo em vilas, povoados e 
aldeias no complexo das “Cidades-Flores-
ta” da Amazônia Bragantina, na cidade de 

Capanema4 acessamos diálogos e trocas 
culturais com mulheres rezadeiras5 visando à 
confecção do texto dissertativo. A realização 
das entrevistas tinha como objetivo analisar 
suas experiências de vida desde o processo 
migratório do nordeste até o lócus da pes-
quisa: memórias de migração e experiências 
espirituais com as encantarias ancoravam a 
identificação das entrevistadas com o ato de 
rezar.

Durante o “calor” da pesquisa de campo  
e o recorte temático exigido na época da 
escrita da dissertação não tínhamos o dire-
cionamento que agora apresentamos, assim, 
apesar de destacar a importância da cobra 
no capítulo que versa sobre os Encantados 
da Água (Silva 2011:134), aqui revisitamos a 
complexa epistemologia que as narradoras 
apresentaram e ultrapassamos os limites do 
texto dissertativo, amadurecendo reflexões 
que não foram buriladas de forma satisfa-
tória. Na grafia que segue apresentamos 
a identidade das mulheres rezadeiras na 
cidade de Capanema através de narrativas 
sobre a presença e poder das cobras, isto é, 
tendo como referencial essas narrativas orais 
vamos perceber como esse ofídio é plasmado 
no imaginário6 local como valor simbólico/
imagético na viabilização tanto de elementos 
espirituais e ofícios mágico-terapêuticos 
como pano de fundo dos jogos de alteridade 
compostos pelas narradoras. 

A presença da cobra no imaginário re-
ligioso não é uma especificidade amazônica, 
esse réptil tem sido presença constante na 
história física e espiritual de centenas de 
povos dispersos no globo. Eliade (2010: 
68-77) infere a proeminência da “grande 
serpente” na ordem cósmica como um vetor 
da perturbação e instabilidade do “caos” 
no mundo enquanto ameaça cíclica perene 
nos sistemas religiosos mesopotâmios. Em 
estudos sobre “a arte pré-histórica africana”, 
Ki-Zerbo (1982: 667-698) insere a cobra 
no “bestiário fantasmagórico” inscritos no 
Zimbábue como fonte de inspiração para “o 
primeiro livro de história desse continente”. 
Cascudo (1983: 122-141), por sua vez, pensa 
genealogias entre a “Cobra de Fogo”, “Boiú-
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na” e “Cobra Negra” com entidades guardiãs 
de rios em cosmogonias africanas. Mesmo 
conectados a contribuição desses autores, 
acreditamos que a simples catalogação das 
narrativas em nada acrescentaria ao enten-
dimento da dinâmica da história de vida 
das rezadeiras. Nesse sentido pensamos o 
manuseio da cobra em oralidades locais ten-
do como objetivo leituras das experiências 
do cotidiano associadas a questionamentos, 
dilemas, sentidos e interpretações atraves-
sadas por genealogias culturais de presenças 
cósmicas Afroindígenas7.

Evocar o papel cosmológico da cobra 
no interior de povoados amazônicos no 
presente e no passado significa dialogar com 
uma entidade que se relaciona diretamente 
com formas de ocupação, vida e trabalho em 
sociedades indígenas. Em meio a vestígios/
indícios de artefatos arqueológicos, Schaan 
(1996:123-136 e 2007) tem contribuído para 
se pensar a história de populações marajoa-
ras no horizonte de suas cosmologias, uma 
vez que problematiza a própria linguagem 
iconográfica presente nos artefatos como 
possível sinal da importância da cobra en-
quanto entidade primordial, capaz de irrigar 
a relação entre mortos e vivos, estruturar ele-
mentos da ancestralidade, ou ainda, exercer 
controle da dinâmica dos rios desses povos.

Em escrita similar, Vidal (2009: 17-27) 
por sua vez, analisa algumas variantes do 
papel desse réptil entre os povos indígenas 
do Uaçá e Baixo Oiapoque ao descrever que 
entre os Karipuna a cobra surge como uma 
entidade que deve ser mantida aprisionada 
na montanha Cajari como uma forma de 
resguardar a segurança da aldeia. Em ou-
tra versão a cobra grande de sete cabeças 
abandona a terra e vai morar no céu, sendo 
reconhecida pelos índios pela presença de 
sete estrelas que remete as suas cabeças. Os 
Palikur fortalecem sua identidade através de 
uma cosmologia estabelecida no reconheci-
mento da alteridade “animal não humana” 
e “animal humana” caracterizando o mundo 
das cobras não apenas pelo olhar indígena, 
mas sugerem como os seres humanos apare-
cem sob a lente do reino desses animais. 

Na contramão de compreensões que 
aprisionam essas saberes e práticas ao pas-
sado, perdidas no abismo do esquecimento, 
ou simplesmente vistas como resquícios 
de culturas “genuinamente populares”, 
portanto, folclorizadas (Burke 2010: 26-65), 

propomos em comunhão com as narrativas 
de dona Ângela, Deuza Rabêlo, Maria Esther 
e Maria das Dores desvelarmos a atualidade 
das representações ofídicas enquanto formas 
de identificação social, poder e espirituali-
dade no cotidiano de povoados amazônicos. 
Essas mulheres desenvolveram o dom de 
rezar de diferentes maneiras: aprendizado 
familiar, iniciação com os encantados do 
fundo ou ainda na barriga materna derivada 
de “maldição” por entidade ofendida - não 
descansar na sexta-feira santa, ignorar e ir de 
roupa colorida no dia de finados - ou através 
de contato com rezadores, pajés, curadores, 
experientes e padres! Visibilizamos a história 
desses sujeitos culturais tendo como referên-
cia sinuosidades de memórias e experiências 
espirituais com a anatomia performática 
desses ofídios no imaginário popular.

 Cobras em Diáspora
No dia 15 de Fevereiro de 2010 tivemos 

a oportunidade de conhecer a história de 
vida de dona Ângela, popularmente desig-
nada por “Maria Pajé” ou “Maria Espírita”. 
Nascida em Luzilândia no Piauí em 1937, sua 
experiência como rezadeira está associada 
a uma iniciação direta com as encantarias 
através do “sequestro” quando ainda tinha 
dois anos de idade.

“Tinha dois anos quando fui se-
questrada, foi em Luzilândia no 
Estado do Piauí. Quando assas-
sinaram meu pai, a minha mãe 
ficou maluca e a mulher que tava 
tomando conta de mim não ligou, 
quando foi seis horas que a mamãe 
chegou não tinha me encontrado e 
passei dezoito dias na mata ven-
do tudo quanto é coisa, aí eu pisei 
numa lagoa assim e doeu meu pé 
e abaixei assim e era uma pedra e 
nessa pedra eu via tudo [...]”8.

A narrativa da ausência paterna e ma-
terna está entrelaçada ao desaparecimento 
místico na floresta. O aprendizado com os 
encantados funda uma identidade que preen-
che as reticências do passado familiar, no 
sentido de substituir as ausências impostas 
pela tragédia pessoal. A expressão “seques-
tro” é muito utilizada pela entrevistada para 
designar quando os bichos do fundo, bichos 
da mata, ou encantados levam ou “mundiam” 
uma pessoa para o fundo ou cidade dos 
encantados, com o objetivo de ensinarem os 
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encantamentos e os poderes do dom9.  
A relação de dona Ângela com os 

encantados não era harmônica. Durante a 
juventude vivia tendo “ataques” que a faziam 
cair no chão, gritar e falar línguas desconhe-
cidas. O controle sobre os encantados foi 
possível graças à ação de um famoso “padre 
rezador-domador” do Juazeiro do Norte 
permitindo que a partir desse período de-
senvolvesse a prática de benzeduras. Após a 
chegada ao Pará em 1953, a rezadeira alcança 
reconhecimento da comunidade, exercendo 
benzeduras em crianças, adultos, doenças 
materiais e espirituais, bem como oração 
de proteção, adivinhação e contra-feitiço. 
No entanto durante a “entre-vista” presen-
ciamos restrições sérias em algumas rezas: 
a benzedeira estava proibida de rezar tanto 
em pessoas com peçonha [mordida] de cobra 
como nos seus familiares. Mergulhemos em 
suas sabedorias.

“O senhor sabe... Agora na floresta 
tem os bichos que são da serven-
tia deles, são coisa imunda, bicho 
de peçonha... A cobra é da era [do 
tempo] de Moisés, né? É um bicho 
que tem de ter tino [respeito] dele. 
O senhor é professor e sabe que foi 
com a cobra que Moisés abriu o 
mar, né? O pai dos homens... Adão 
pisou na cabeça dela porque quis... 
é sim! Nós é que tem que vê onde 
anda [...] Cansei de ver nas andan-
ças de capoeira tudo que é bicho 
morrer! Bicho homem! Esse é que 
é! Pisar errado em pau, pedra, es-
pinho e cobra [...] Quem peregrina 
no mundo deve de saber o caminho 
bom, né? Ah! Também tem os espí-
ritos que vago por aí, são aqueles 
da noite, que ficam sem descanso 
depois da morte, tudo isso é da na-
tureza ruim [...] Agora os encan-
to da terra e da água não, alguns 
ajudam os homens, outros não. 
Depende do gênio dele, né? Se tei-
mo e começo a rezar em gente com 
toque de cobra, pode esperar! No 
fim da tarde a dor de cabeça me 
toma que falto ficar doida... Assim 
é quando rezo em parente – eles 
não entendem –, mas os outros é 
que devem rezar neles e não eu. Os 
encantes tem suas ordens, né?” 10.  

A cosmologia apresentada pela re-
zadeira encarna a cobra como um animal 
peçonhento, antigo e sagrado. Interpretando 

narrativas bíblicas, enxerta códigos e filtros 
culturais do imaginário amazônico no sen-
tido de reivindicar um lugar de respeito à 
serpente: O paralelo entre Adão e a ocupação 
humana no interior da Amazônia é inevitável; 
a picada da serpente transfigura a reação da 
natureza ante o pisar desmesurado e desaten-
to de um homem que se compreende como 
superior ao mundo natural. Nos rastros da 
pesquisa realizada por Lima (2012: 27-28), 
percebemos inúmeros relatos da Cobra gran-
de nos municípios de Acará e Jeruméia que 
descrevem a cobra como responsável tanto 
pelo naufrágio de embarcações carregadas 
de madeira ilegal, signo da punição ante a ex-
ploração humana, como pela fonte de fartura 
e presença de peixes nos rios, traduzindo-a 
como “a mãe de todos os peixes”. 

A representação da cobra metamorfo-
seada no cajado de Moisés enquanto ser me-
diador de milagres conduzindo os hebreus 
pelo Mar Vermelho no episódio do Êxodo 
indica uma relação imaginária entre a cobra 
e a Água de tempos imemoriais: abrir o mar, 
apontar caminhos, saídas, escapadas e rasgar 
em fúria elementos cósmicos são metáforas 
da simbólica que indicam a potência que o 
corpo do réptil em questão ostenta. 

A imagem de força e leveza presente 
no imaginário das serpentes amazônicas 
apresentadas pela oralidade mito-poética de 
dona Ângela tem simetria nas re criações de 
Dalcídio Jurandir em Três casas e um Rio: O 
êxodo da Cobra grande para o mar, levando 
consigo os animais, aves, peixes e toda rique-
za existente em oposição ao perene lamento 
do rio vocalizado no canto-trágico de D. 
Amélia (Jurandir 1994: 133-134) ostenta 
o pranto do rio que retumba no tronco das 
árvores, canoas e aguaçais externalizando o 
esvanecimento da vida. Reinterpretado ma-
gistralmente por Josse Fares (2006: 77-83), 
o mosaico imagético da serpente-condutora, 
serpente-protetora, serpente-mãe, remete-
nos a reconstruções veterotestamentárias 
do invólucro protetor do ventre uterino da 
arca de Noé ante o castigo divino sobre a 
espécie humana e o poder magnético-arreba-
tador-protetor da Mãe Cobra no liminar das 
tragédias humanas. 

A cobra que serpenteia no imaginário 
de Dona Ângela é um encantado associado à 
movências e viagens. A saga xamânica vivida 
pela rezadeira passa pelo “sequestro” em 
rios e matas encantadas no interior do Piauí, 
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peregrinações em busca de cura espiritual no 
Juazeiro do Norte, e principalmente, pelos 
dias de viagem no interior do navio até o Pará. 
Semelhante ao povo hebreu, o êxodo vivido 
por dona Ângela no entre lugar Piauí-Pará 
conduzido pelo encantado de cobra, marcou 
indelevelmente o cuidado que acomete o an-
darilho; o imigrante que peregrina em terras 
insólitas e estéreis do nordeste brasileiro vê 
o esvanecimento da vida dos entes queridos 
e rebanhos diante de encontros mortais e 
inesperados com cobras de todos os tipos e 
peçonhas. Ali, abandonados à própria sorte 
e sem auxílio médico agonizam e sucumbem 
em andanças bruscamente interrompidas 
por episódios de mortandade. 

As narrativas evocadas acima produzem 
em Dona Ângela um olhar distante e sombrio 
que se complementa com as interdições e 
“regras” do dom de rezar. O tabu de rezar em 
mordida de cobra emerge no seu discurso 
como uma determinação das encantarias 
amazônicas, compartilhado, como veremos, 
por extensão ou similaridade com outros 
praticantes do ofício. Nesse caso, as imagens 
de dor e sofrimento vividas pela rezadeira em 
trilhas tórridas do sertão junto às vítimas de 
mordida de cobra, traduzem o sentimento de 
temor, impotência e limitação diante de fa-
miliares e amigos flagelados por peçonha de 
cobra. Experiência trágica transformada em 
interdição, a presença do animal-cobra sim-
boliza tanto a sedimentação como a fluidez 
de identidades culturais tecidas em êxtases 
xamânicos. Em sentido similar, a proibição 
de rezar nos familiares obriga seus entes 
queridos a também partirem em diásporas, 
são forçados a deslocarem-se a outros bair-
ros da cidade em busca de cura, revivem, de 
certa forma, o abandono familiar sentido por 
dona Ângela em seus primeiros anos de vida, 
onde o auxílio materno e paterno lhe fora ne-
gado, bem como o próprio direito a memória 
de juventude, abalada pelas “convulsões” e 
“ataques” dos encantados11.  

Filha de Cobra Encantada
Dona Deuza é uma “benzedeira-partei-

ra” nascida no Maranhão e filha de pescadora. 
Alta, cabelos lisos e de traços afroindígenas 
aprendeu a benzer e fazer partos com a mãe 
desde nove anos de idade. Em 1967 veio para 
Capanema com pouco mais de trinta anos, 
onde passou também a benzer. Seu dom 

é originário das águas sendo capaz de ver, 
ouvir e sentir a ação de encantarias junto a 
moradias aquáticas. Dentre os poderes con-
cedidos pelas encantarias estava o de fazer 
partos, benzer crianças e expulsar as mães 
d’água12 que viviam nos rios e escondiam-se 
nas matas com o intuito de sequestrar ou 
maltratar crianças. 

A mata e o inverno rigoroso causavam 
cheias nos rios Ouricuri e Garrafão, alaga-
vam ruas “desentocando elas tudo”, diz, refe-
rindo-se as mães d’água. Após tempestades 
e alagamentos, as crianças tomavam banho 
nos rios, corriam na chuva facilitando às 
“doenças de flecha” no fim da tarde e após as 
seis horas, o famoso assovio sinaliza para a 
narradora os longos períodos de benzeduras 
que iam seguir:

“Aí meu Deus! [risos] quando che-
guei aqui e deu o primeiro toró, 
com reboada “boróró” [tempestade 
com relâmpagos e trovões] pensei 
que o céu ia cair, nunca tinha vis-
to tanta água na vida. Aí, né? Os 
bicho do mar desentoca tudo pra 
terra, vem ver o que acontece no 
chão. Nós não somos curiosos pra 
saber do céu e do mar? Assim são 
eles também, né? [...] Essa Amazô-
nia de vocês é bem dizer a casa da 
Mãe’d Água. Quando cheguei aqui 
nessa cidade, na época que lá era 
matagal era cheio delas, são bicho 
do mato, encante do mato, um dia 
fui no quintal a noite e passou uma 
perto de mim, primeiro é o assovio 
bem fininho fiiiiu![...] eu disse: ‘tu 
pensa que tenho medo de ti é bicha 
?’. As preta faziam era soprar es-
pinho de flecha na minha fronte! 
E cobra?! Vixe Maria! Aí é que foi, 
quando mete cobra tudo quanto é 
bicho vem junto, vem por ela mes-
mo. Ela tem um chama pra cha-
mar os outros, aí vem mãe d’água 
branca, mãe d’água preta, matin-
tas e tudo que é bandalheira”13. 

 
Muitos populares alegavam que nessas 

“cheias”, as cobras se multiplicavam, au-
mentando consideravelmente o número de 
pessoas vítimas de picada. Aqueles desavi-
sados poderiam ser levados pela correnteza, 
ficarem presos em cipós, ou se machucarem 
nas pedras submersas. Enquanto alguns 
animais e entidades cósmicas habitam mares 
e céus, o homem vive no espaço terrestre e 
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quando um dos viventes ultrapassa o limite 
de habitação, surge o conflito e a necessidade 
de restabelecer o equilíbrio. Nesse aspecto, 
dona Deuza assume semelhanças com um 
xamã, isto é, através de poderes mágico-
terapêuticos busca expulsar as entidades e 
restabelecer o equilíbrio entre as potências 
espirituais aquáticas e a comunidade, tal 
como se vê em Eliade (1960: 45).

A cobra agrega na narrativa de dona 
Deuza o elemento que “magnetiza” inúmeras 
potestades presentes na constelação14 cósmi-
ca afroindígena, ou seja, o corpo da cobra é 
a porta de acesso de entidades ameríndias 
e seres incorpóreos do panteão e linhagens 
de voduns, inquices e orixás (Silva 2001: 
409-419). Lembramos ainda que tanto nas 
formulações de Cascudo (1983: 135) como 
nas reflexões de Fraxe (2004: 325-326) a 
cosmologia da Cobra Grande foi associada a 
da Mãe d’água, e, por conseguinte, às repre-
sentações da Iara.  Igualmente, inspirados na 
escrita de Fares (1997: 113-131) temos uma 
multiplicidade de narrativas e elementos que 
torna polissêmica e multifacetada a presença 
de matintas pereras invisíveis, vocejantes e 
terrestres na Amazônia Bragantina. Dando 
continuidade a essa perspectiva, Villacorta 
(2000:55-65) avança e problematiza a pre-
sença de matintas pereras ao estabelecer 
interconexão entre elementos dos cristia-
nismos, religiosidades ameríndias e Yorubá. 
A presença simbiótica dos pássaros encan-
tados “parauá” e “xerimbabo” no fado das 
mulheres xamãs em Colares, no nordeste da 
Amazônia paraense, e o paralelo “eleye” (do-
nas do pássaro) entre os Yorubá corroboram 
trocas e mesclas de cosmologias oriundas de 
sabedorias ameríndias e africanas entre os 
povos da floresta. 

Dona Deuza, por sua vez, reporta o as-
sovio - pensado originalmente como atributo 
da Matinta Perera - à presença mítica da Mãe 
d’Água Branca e Mãe d’Àgua Preta, seres 
intercambiantes, entidades anfíbias e simul-
taneamente híbridas, isto é, atravessadas por 
feixes de culturas compósitas e seus avatares 
cristãos e afroindígenas. Na cosmologia dessa 
parteira-rezadeira-pescadora maranhense, a 
cobra ocupa o centro da realidade aquática 
local, tendo em seu corpo à aura polarizadora 
onde as demais entidades gravitam. 

Pensamos que compreender a dinâmica 
dos saberes cultivados por essas mulheres 
em trilhas amazônicas estão ancoradas no 

habitar, cultivar e atribuir sentidos as suas 
próprias experiências de vida (Silva 2011: 
199). Essas recriações são composições ori-
ginárias presentes na poética de dona Deuza. 
Nessa direção, a identidade apresentada 
pela narradora tem conexão profunda com o 
elemento hídrico15:

“Rezo pra quebranti, espinhela 
caída, febre, dor de cabeça, encan-
tamento. Mas não posso rezar pra 
tudo. A minha reza tem a doença 
própria, por exemplo: COBREI-
RO16, o cobreiro é uma doença que 
só resolve com um tipo de reza, 
uma reza especial, essa não faço 
por que é doença de cobra do fun-
do encantado [...] O cobreiro é tipo 
os filhotes de ‘cobra do fundo’, né? 
Aqui em Capanema só tem duas 
pessoa que rezam isso. Não tem re-
médio e doutor que dê jeito, e mais, 
ele nasce por sobre a pele e por de-
baixo, doença desgraçada, quan-
do vem gente com isso eu mando 
logo com outro, digo mesmo que 
não sei. Cobreiro é doença de co-
bra do fundo encantado, outra vez, 
era uma crente... VEJA SÓ! nasceu 
um na barriga da pobre, olhe tava 
quase dando a volta, parecia um 
cinturão, essa mulher chorava no 
fundo da cama! Aí os vizinho me 
disseram: ‘A Luzia ta quase mor-
rendo com cobreiro’, fiz uma paço-
ca – eita crente velha que gostava 
dessa farinha moída! (risos) – mas 
tava feio demais, aí disse: ‘sei que a 
senhora nem seu marido não acre-
ditam nisso, mas se esse cobreiro 
der a volta na sua cinta a senhora 
não levanta nunca mais, isso eu lhe 
garanto, mas se mandar fazer reza 
eu não dou quinze dias pra tu fica 
boa’. Foi dito e feito, Pajé antigo 
daqui rezou três dias só. O cobreiro 
foi murchando, murchando até foi-
se. Mas as reza que faço é mesmo 
com criança, até hoje, parto não 
faço mais, rezar eu rezo é muito 
ainda hoje, toda semana seis, sete 
menino de tudo quanto é idade, 
moléstia de menino, coisa comum. 
Tripa rascada (umbigo dilatado), 
vento no peito, carne rasgada, 
peito aberto é só entrar e rezar. 
Cobreiro  é só com a pessoa que é 
rezador do fundo mesmo [hoje] é 
mais daquele que vê e aprende dos 
antigo [...] a reza presta ainda, 
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né?! Mas tá é muito longe da reza 
dos antigo”17.

Dona Deuza enfatiza que há diferença 
entre a força de rezadores que aprenderam 
com os encantados do fundo por meio de 
possessões, sonhos, desmaios ou viagens a 
outros mundos dos benzedores que foram 
iniciados pela tradição familiar, ou aprende-
ram observando os parentes ou conhecidos. 
Os últimos teriam limitações na prática de 
benzeduras. O corpo do animal (cobra) é o 
local de manifestação do “Encanto de Cobra”, 
isto é, porta de acesso da entidade-deidade 
amazônica ao mundo dos animais-humanos. 
Não se trata da cobra em si, mas de experiên-
cias culturais que transfiguram um imaginá-
rio associado a relatos de doenças mortais e 
afogamentos “misteriosos”.

A imagem do cobreiro dando a volta na 
cintura da crente enferma indica o imaginá-
rio da cobra como um símbolo de sentidos 
cíclicos relacionados da vida e morte como 
elementos interdependentes e imbricados. 
Há inúmeros relatos mitológicos, narrativas 
poéticas e crônicas que mencionam o poder 
mágico e atribuições exóticas da serpente, 
algumas pertinentes ao seu poder de regene-
ração, sintetizando a vida e a morte18. 

Se o cobreiro é uma enfermidade que 
representa “os filhotes de cobra do fundo”, 
e a cobra a entidade imanente que subsidia 
a presença das encantarias nos rios e matas 
de Capanema, a parteira emerge como o 
outro do animal-não humano, responsável 
pela manutenção, saúde e sobrevivência dos 
filhos e filhas da comunidade. Ao meditar 
sobre o papel da Cobra do Fundo Encantado 
como uma entidade materna-mantenedora 
dos seus filhotes e pares mítico-genealógicos 
(demais encantados), dona Deuza traz para 
si não apenas a função de partejar, benzer e 
curar, mas circunscreve o espaço do saber 
feminino em simbiose com  mistérios da 
floresta19. 

Mudança de pele: outros (des) ca-
minhos 

“O corpo é só o casco, sabe? Essas 
pele e osso não é nada... A alma é 
que diz o que nós somo, é isso sim, 
assim como tem gente que o corpo 
é de gente, de homem. Mas a alma, 
aqui, o juízo ó, é de bicho, de ani-
mal bruto [...] esses criminoso e 

gente ruim que passa na televisão, 
né? Assim é os animal, uns recebe 
as coisa encantada, deixa de agir 
como bicho e age como gente, como 
espírito, né?  O nosso ‘eu’ mesmo tá 
dentro de nós”20.

A cosmologia apresentada pelas 
rezadeiras constitui um tratado sobre a 
compreensão do corpo e da multiplicidade 
de experiências vividas que sedimentam 
outros avanços para pensar o conceito de 
identidade. Ao implodir os limites físicos 
que a racionalidade circunscreve como o 
“eu” e suas corporeidades, Maria das Dores 
complexifica fundamentalmente, e antes de 
qualquer coisa, o outro enquanto interiori-
dade deslizante, atravessada e passível da 
influência de divindades, corpos espirituais e 
florestais em dimensões alhures. A afirmação 
de que “o ‘eu’ mesmo ta dentro de nós” funda 
o princípio da identidade – o singular – nas 
veredas do coletivo. De forma inversa, a 
multiplicidade do outro coagula referências 
do particular. Se na tradição ocidental a for-
mulação do saber cosmológico é postulado 
na tentativa de compreender a estrutura e 
funcionamento das noções de espaço, tempo 
e suas grandezas no macro/micro cosmo 
(Hawking 2001), para as rezadeiras esses 
conceitos demarcatórios e organizacionais 
são violados em nome da descontinuidade, 
fluidez e imprevisibilidade “de escrever re-
latos não-centrados na Europa sobre como 
as culturas dissidentes da modernidade do 
Atlântico negro tem desenvolvido e modifica-
do este mundo fragmentado” em mesclas de 
águas negras (Gilroy 2001:16) e ameríndias 
(Ugarte, 2003).

Ícone imemorial de populações tradi-
cionais e diaspóricas21 em paisagens amazô-
nicas, a cobra agrega em seu corpo, formas, 
cores e rastros22 da ontogênese de lutas, 
contatos a artimanhas de sujeitos históricos 
junto às cidades-floresta. Sob a multiplicida-
de das narrativas a cobra reverbera e trans-
muta-se no pranto de memórias calçadas em 
diásporas forçadas nas andanças do nordeste 
brasileiro; em símbolo tático de mulheres 
pobres que acionam através de vozes e 
corpos, poderes femininos na arte de curar 
e partejar reforçando o vínculo umbilical-es-
piritual de suas presenças na comunidade; e 
por último e não menos importante, grupos, 
constelações e panteões de potências, potes-
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tades e deidades que subsumem inúmeras 
áfricas, nações ameríndias, cristianismos em 
recriações metafísicas de êxtases, transes, 
possessões, premonições e viagens xamâni-
cas a outros mundos.

Os saberes acumulados por rezadeiras, 
parteiras, experientes e pajés são fundamen-
tais para a manutenção dessas populações. 
O conhecimento a respeito da tonalidade da 
pele da cobra é determinante para caracte-
rizar a sua espécie, modos de vida, habitat 
e o seu nível de periculosidade. No caso da 
narrativa de Maria das Dores, apesar do 
couro remeter a todos os elementos supra-
citados, ele é apenas um invólucro que, se 
removido, permite ao encantado de cobra 
assumir outras formas corpóreas, impedindo 
que seja identificada pela reza “tira-cobra”. A 
rezadeira interpreta o comércio da captura e 
remoção da pele de cobra como uma ação hu-
mana que, longe de solucionar os problemas 
dos fazendeiros, apenas intensifica o ataque 
de cobras que passam a viver em corpos de 
aves, peixes e outros seres.  

Toda essa engenharia cósmica envol-
vendo corpo, pele e espírito permitem outro 
paralelo sutil entre o imaginário da cobra e 
a identidade dessas narradoras amazônicas. 
As mulheres rezadeiras são sujeitos culturais 
que estruturam suas memórias e formas de 
vida através de experiências acumuladas 
e saberes locais, sempre reformulando 
sentidos capazes de articular suas visões de 
mundo. O tornar-se rezadeira é um processo 
contínuo que depende não apenas de pode-
res espirituais e manejo de ervas e plantas 
terapêuticas, mas principalmente da forma 
como a comunidade compreende a aceita 
suas determinações, assim, a imagem da re-
zadeira depende da atualização e afirmação 
tanto na manutenção de novas enfermidades 
e demandas terapêuticas, como de outros 
níveis de proteção - assaltos, seqüestros, 
falência, divórcios, infidelidade e outros – 
extremamente frequentes nas sociedades 
contemporâneas.

A tradição de rezar é uma prática tão 
dinâmica e mutável quanto à mudança de 
pele da serpente. A ecdise acontece quando 
o corpo da serpente precisa crescer impondo 
a necessidade de ajustamento de uma pele 
nova, intensificando o processo de muda e 
causando transformações necessárias para 
que o corpo volte a ter cores vibrantes nova-
mente. Ao rememorar suas histórias de vida, 

as rezadeiras atualizam poderes e saberes 
junto à comunidade, reajustando a “nova 
pele” – couraça identitária – aos (des) ca-
minhos, intempéries e voracidade do tempo 
presente.    

Notas
* Doutorando em Antropologia Social. Universidade 
Federal do Pará (PPGA/CNPq/UFPA). 
¹ Para a dinâmica do processo de ocupação no con-
texto da Amazônia colonial, bem como as redes de negocia-
ção e conflitos desses sujeitos culturais em contatos históricos 
entre populações indígenas, africanas e europeias apresenta-
mos pesquisas de D’Azevedo (1901: 122-134). Chambouleyron 
(2006: 11-22); Dias (2002: 347-364); Salles (2004); Souza 
Júnior (2010: 47-64); Gomes (2005: 50-80) e para o caso de 
migração nordestina Lacerda (2010:15-29). 
2 Descolamos o conceito de paisagem do enraiza-
mento reducionista geo-climático, tributário da dicotomia ho-
mem-natureza. Inspirados em Silveira (2004 e 2009: 71-86) 
enfatizamos a paisagem como fenômeno da cultura, portanto, 
é lida não apenas como um evento de fundação humana como 
o próprio lugar onde esta emerge.     
3 Reproduzimos alternadamente o conceito de cos-
mologia ou astronomia plural através da escrita de Neves, para 
quem “as narrativas orais e as constelações dos índios Tembé 
[me] deixavam ver a diversidade cultural projetada nos céus 
da Amazônia. A partir daí, o céu não poderia mais ser explica-
do apenas pela astronomia ―oficial, conhecimento respalda-
do pelo saber ocidental. Passou a ser imperativo compreender 
como se organizavam estas racionalidades diferentes” (Neves 
2009: 121). Viveiros de Castro (1985: 22-32) em seus estudos 
obre os Araweté destaca que o encontro das almas dos mortos 
no céu e o banquete canibal entre homens e deuses no proces-
so de “tornar-se outro” esboça a idéia de cosmologia associada 
tanto as representações físicas do céu como remetem a com-
preensões gerais do mundo no bojo das relações sociais. 
4 A cidade de Capanema está localizada no nordeste 
Paraense, na microrregião Bragantina, têm relações limítrofes 
com Traquateua, Maracanã, Salinópolis, Bragança, Peixe-Boi 
e Ourém, tendo distância em linha reta de Belém o equivalente 
a 160 km pela rodovia BR 316. Abrange uma área de 614, 026 
km², população de 63. 628 hab. Densidade de 103,62 hab./
km², um clima equatorial úmido, atualmente uma vegetação 
voltada para a criação de gado e agricultura. IBGE. Enciclopé-
dia dos municípios Brasileiros. Capanema-PA. Na compreen-
são Pacheco (2006: 24) “Cidade-Floresta remete a pensar 
noções de uma urbanidade singular que se elabora pelos sabe-
res, linguagens e experiências sociais de populações formadas 
dentro de outra lógica de cidade, onde antigos caminhos de 
roças cedem lugar à construção de ruas de chão batido, depois 
asfaltadas, assim como a permanência de práticas de viveres 
ribeirinhos nesses novos espaços de moradia”.
5 Utilizamos a expressão “rezadeira” não como uma 
categoria fixa ou definida. Durante pesquisa de campo as mu-
lheres rezadeiras e a comunidade mencionavam ainda “benze-
deira”, “puxadeira”, “massagista” e por vezes, alternadamente 
“parteira”. Dessa forma os termos presente no texto não indu-
zem relações de hierarquia e especificidade.  
6 A forma como os homens experimentam e cons-
troem os símbolos e as representações no imaginário social, 
está ancorada na particularidade de suas experiências. Em-
bora não esteja discutindo as implicações e influências que o 
conceito de imaginário vai sofrer pelo pensamento estrutura-
lista, é importante atentar para a riqueza e dimensão poética 
-Imaginação produtora - das formas, impressões e sensibilida-
des, notadamente realçadas na linguagem da cultura (Legros, 
2007:10).     
7 Em incursões reflexivas sobre a Amazônia Mara-
joara, Pacheco (2010: 88-92) cunha o termo “Afroindígena” 
para visibilizar diálogos com práticas, crenças e linguagens 
da influência indígena e africana na Amazônia. Nesse sentido 
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navegamos em um universo múltiplo e diverso conjugado sob 
os trânsitos culturais das camadas identitárias das populações 
amazônicas, mesclados e reinterpretados em estratégias ma-
teriais e espirituais em conexão com imagens e percepções da 
vida na floresta, adensando recursos locais e trocas culturais 
com os filhos da terra no agenciamento das lutas contra a do-
minação colonialista. 
8 Dona Angêla, conhecida como “Maria espírita”, 
“Maria pajé” tem 73 anos. Entrevista realizada em 15 de feve-
reiro de 2010. 
9 Algumas entrevistadas usam os termos “incante”, 
“incantamento”, outras falam de “coisa ruim” ou “bruxaria”, 
“feitiço”. Para alguns estudiosos os encantados podem ser: 
“seres que normalmente permanecem invisíveis aos nossos 
olhos, mas não se confundem com espíritos, manifestando-se 
de modo visível sob forma humana ou de animais e fazendo 
sentir sua presença através de vozes e outros sinais (como o 
apito do curupira, por exemplo). O desaparecimento de pes-
soas (sequestro) seria uma ação dos encantados. Existem ca-
sos de pessoas que podem ser “mundiadas” ou levadas defini-
tivamente para aprenderem os poderes do fundo, ou mesmo, 
tornarem-se encantados. No caso de crianças, o temor é recor-
rente, pois os relatos indicam serem as prediletas dos “seres 
do fundo”. No entanto, Maués adverte sobre a ambigüidade de 
relatos de populares em relação aos encantados (Maués 1997). 
A existência de uma cidade dos encantados extrapolou o uni-
verso da narrativa oral, muitos literatos e “folcloristas” temati-
zaram o local onde as encantarias vivem, no caso da Amazônia 
a existência de uma cosmologia eminentemente aquática (Fi-
gueiredo 2008: 53-77). 
10 Dona Ângela, depoimento citado.
11 Em Durkheim (1996: 3-11) as interdições religiosas 
não são dotadas de imprevisibilidade, sendo, na verdade, en-
gendradas pela dinâmica social. Nesse sentido é a própria po-
sicionalidade dos sujeitos que hierarquiza as relações de troca 
e reciprocidade no “fato social total”. Conforme intuía Mauss 
(2000).
12 Iara, Uiara, Oiara, Eiara, Igpuiara, Hipipiara. 
Mito inspirado nas sereias da cultura clássica grega (escritos 
Homéricos). Esta se apresenta como loira ou ruiva, de beleza 
considerável, pode, através do canto, arrastar/seduzir os ho-
mens até o fundo dos rios. Na Amazônia este fato é chamado 
de “mundiar”, ou ficar “mundiado”. Muitas crianças podem 
ficar mundiadas e serem levadas pela Iara. A Iara seria vis-
ta também como uma deidade fluvial, que se fundiu com as 
sereias europeias e deuses africanos (Iemanjá) (Pereira 2001: 
36). As cartas e crônicas dos viajantes europeus indicam a his-
tória do imaginário marítimo Amazônico, onde inicialmente, 
as formas das divindades fluviais teriam aspecto pavoroso: 
escamas, garras de gaviões, cabeça de cachorro (Del Priore 
2000: 91-96). O termo “Oiara” poucas vezes é dito pelas re-
zadeiras, preferindo a denominação Mãe d’água. As pessoas 
atingidas por essas divindades poderiam ser levadas para o 
“fundo”, atingidos pelas “flechadas – de – bicho”, ou “mau – 
olhado” (Maués 1997: 35).            
13 Entrevista realizada com Deuza Rabêlo, 77 anos, 
benzedeira e parteira em Outubro de 2010, Capanema. Há 
vários relatos e produções literárias que atribuem o assobio 
ou apito a matintaperera (Fares 2008: 154). As experiências 
religiosas de dona Deuza, no entanto, demonstram que na 
intersecção das representações e imaginários, as encantarias 
tornam-se ricamente polissêmicas.  
14 Frisamos o conceito de “constelações” para enfati-
zar a forma como determinadas entidades são agregadas em 
congregações ou grupos de divindades sempre a assimilar ou-
tras entidades de forma dinâmica e instável, implodindo con-
ceitualizações fixas do mundo espiritual. A análise de Pares 
(2007: 271-312) sobre os rituais Jeje e culto vodum na Bahia 
são exemplificações pertinentes.   
15 A maioria das entrevistadas faz referência aos en-
cantados da água. Em suas narrativas eles possuem o poder de 
atraí-los. Há em Capanema uma série de narrativas que evo-
cam imagens, sinais, aparições de seres que vivem nas águas. 
Ouvindo a narrativa dos mais antigos, há informações sobre 
a existência de uma cobra gigante no balneário da Jazida – 

esta viveria em um antigo trator afundado, com dentes gigan-
tes – relatos numerosos de pessoas desaparecidas que foram 
engolidas por cobras e bichos da água. Os rios mencionados 
eram o Ouricuri, o rio Capanema e Garrafão, todos eles na 
época, eram considerados grandes, com correntezas perigosas 
e no inverno alagavam várias casas, mas também era o lugar 
predileto das lavadeiras, lugar de trabalho e sociabilidade, a 
população masculina frequentava esses locais após o serviço, 
muitos pescavam e lavavam a caça. Era também um ambiente 
para aliviar o calor, tomando cachaça depois das peladas, local 
também de encontros sexuais noturnos. As narrativas perma-
necem, mas os rios não. O lançamento de dejetos, o avanço 
das habitações e aterros transformou esses locais em poças de 
lama e lixões fluviais. 
16 “O cobreiro vem sendo desde tempos remotos des-
crito, segundo opinião popular, como sendo uma doença que 
se contrai através do contato direto com roupas por onde te-
nham passado certos insetos ou animais peçonhentos. Carac-
teriza-se por erupção cutânea, acrescida de vesículas, geral-
mente acompanhadas de dor que, devido à sua  configuração 
é conhecida no meio popular por cobreiro. Foi observada, por 
meio das pesquisas, uma quase uniformidade nas formas de 
tratamento. (...)  Elas consistem primeiramente de rezas, por 
julgarem, no meio popular, tratar-se de doença que só benze-
dores podem curar” (Camargo 1982: 1-3). Um estudo salutar 
sobre a importância dos significados, termos e dinâmicas so-
ciais que determinadas doenças podem representar (Figueire-
do 2008: 53-94). 
17 Dona Deuza, depoimento citado.
18 “O poder da vida leva a serpente a se desfazer de 
sua pele, exatamente como a lua se desfaz da própria sombra. 
A serpente se desfaz da pele para renascer, assim como a luz 
se desfaz da sombra para renascer. São símbolos equivalen-
tes. Ás vezes a serpente é apresentada como círculo, comendo 
a própria cauda. É uma imagem da vida. A vida se desfaz de 
uma geração após outra, para renascer. A serpente represen-
ta a energia e a consciência imortais, engajadas na esfera do 
tempo, constantemente atirando fora a morte e renascendo” 
(Campbell 1990: 47).  
19 Em cenários da Amazônia Tocantina, Pinto (2010: 
171-191) analisa poderes e identidades de mulheres parteiras 
onde o mundo das encantarias está em conexão com elemen-
tos representativos de imagens/percepções da maternidade. A 
historiadora vislumbra narrativas de mulheres que dão à luz 
a cobras, escamas de peixes, ovos, bem como a ação do em-
buá como veículo por parte das encantarias para engravidar 
as mulheres. Em alguns casos muitas das vítimas reconhecem 
filiações desse gênero.     
20 Maria das Dores, depoimento citado.
21 Na caligrafia de Gilroy (2001:18) o sentido político 
desse conceito é traduzido “como uma alternativa a uma meta-
física da “raça”, da nação e de uma cultura territorial fechada, 
codificada no corpo, a diáspora é um conceito que ativamen-
te perturba a mecânica cultural e histórica do pertencimento. 
Uma vez que a simples sequência dos laços explicativos entre 
lugar, posição e consciência é rompido; o poder fundamental 
do território para determinar a identidade pode também ser 
rompido”.
22 Lembramos da imagem do “caçador agachado na 
lama, que escuta as pistas da presa” evocada brilhantemente 
por Ginzburg (1989: 154) para sintetizar o drama do pesquisa-

dor ante o fenômeno da cultura. 
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“Táticas” de espaços nas margens do rio e nos interstícios da 
vida: Corpografias urbanas em Sena Madureira-AC

Joana de Oliveira Dias
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

Cartografar corpografias?
Essa história começa ao rés do 
chão, com passos.
Michel de Certeau (2011 p. 163)

E esta viagem não/ tem cartogra-
fia./
Sabe-se apenas/ que todas as ruas 
começam no rio/
e não voltam de suas/ enormes dis-
tâncias/
lentas. O território/ da cidade é o 
nada.
Aldísio Filgueiras (2006 p. 58)

Este ensaio aceita o convite à interdisci-
plinaridade na pesquisa e nos processos cria-
tivos em dança ao analisar a prática espacial 
cotidiana como poética do espaço, portanto, 
como criação, invenção do espaço – e do 
tempo – por meio da corporeidade que nos 
dá acesso ao mundo.

As relações sociais ganham existência 
inscrevendo-se no espaço e no tempo, pro-
duzindo-os, constantemente, em seus limites 
e possibilidades. Essa produção social do 
espaço é para Ana Fani A. Carlos (2001) a 
prática sócio-espacial:

[...] as relações sociais possuem 
existência real como existência es-
pacial concreta na media em que 
produzem, efetivamente, um es-
paço, aí se inscrevendo e se reali-
zando. As relações sociais ocorrem 
em um lugar determinado, sem a 
qual não se concretizariam, em um 
tempo fixado ou determinado que 
marcaria a duração da ação. É as-
sim que espaço e tempo aparecem 
por meio da ação humana em sua 
indissociabilidade, uma ação que 
se realiza como modo de apropria-
ção. A ação que se volta para o fim 
de concretizar, ou melhor, viabili-
zar a existência humana realizar-
se-ia como processo de reprodução 
da vida, pela mediação do pro-
cesso de apropriação do mundo 
(CARLOS, 2001 p. 13)

A prática sócio-espacial supõe gestos, 

falas, olhares, escutas, toques, intuições do 
corpo e entre corpos. Portanto, o que deno-
mino “táticas de espaços” (e tempos) poderia 
ter como metáfora a mediação cultural entre 
o corpo, outros corpos, o tempo e o espaço. A 
dialética sócio-espacial articula materialida-
des e práticas discursivas e não-discursivas, 
nos permite vislumbrar que diferentes prá-
ticas espaciais são tanto o resultado quanto 
a causa de dinâmicas sociais (PIAZZINI, 
2012). Nessa perspectiva lanço olhares sobre 
as i-mediações do Rio Iaco, em Sena Madu-
reira-AC, sobre o porto da “catraia de cima” 
e a feira. 

O termo “tática” é tomado de Michel de 
Certeau (2011), que propõe o percurso ao rés 
do chão como ação espacializante. O olhar 
voltado às táticas de espaços analisa menos 
o que permanece, enquanto

[...] fornece os meios de reconhe-
cimento do efêmero, da ocasião 
aproveitada ou perdida, desse fa-
zer que não capitaliza seus efeitos 
em um lugar definido, breve, de 
como “se” praticam comumente, 
isto é, no dia-a-dia, de maneira in-
definidamente recorrente e nunca 
idêntica, os espaços ordenados que 
não “se” construiu nem “se” quis, 
mas dos quais “se” é simplesmen-
te usuário. É isto mesmo a inven-
ção do cotidiano (CHARTIER & 
HÉBRARD, 1998 p. 31).  

Interessa a assertiva de Michel de Cer-
teau na qual o espaço remete ao movimento 
que condiciona sua produção. Ao contrário 
das “estratégias” definidas a priori em pla-
nos, mapas, documentos ou leis, nas táticas 
de espaços não há texto enunciado a inscre-
ver-se no espaço: o praticante se apropria 
do espaço transformando o ordenamento de 
fluxos pré-estabelecido. Como nas palavras 
de Aldísio Filgueiras (2006 p. 35): “Nômades 
do rio/ Nômades da rua// Ai! Este povo em 
fuga// Nômades de não/ mais ser que/ um 
zé sem nome// Ai! Este povo em fuga”. Por 
certo, a opacidade do corpo em movimento 
só pode ser tomada como desviante nos 
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interstícios dos códigos que desmancha em 
seus deslocamentos. Portanto, é das margens 
aos interstícios a trajetória percorrida para 
situar essas práticas. “(O subúrbio não é 
só/ o longe, quase invisível,/ como refere a 
gramática/ tola das academias./ Às vezes, se 
insinua/ tão perto essa distância,/ que nos 
atropela/ sua roda de quatro patas)” (FIL-
GUEIRAS, 2006 p. 27).

A tradição estética a partir da qual 
a relação entre ser humano e espaço na 
Amazônia foi inventada – uma espécie de 
prisma que cerceia a percepção da cultura, e, 
portanto, da diferença – enquadra olhares e 
análises segundo formas e relações de poder 
hegemônicas. Reside aí, portanto, a impor-
tância da dimensão estética como forma de 
apreender e pensar as co-implicações entre 
corpo e cidade, expressas na ideia de corpo-
grafia urbana.

O estudo de corpografias na cidade de 
Sena Madureira-AC serve para problemati-
zar as formas de inserção da arte no dia-a-dia 
da cidade e contribui para tornar mais com-
plexos os processos criativos em dança. Em 
outras palavras, a arte poderia então confi-
gurar-se como possibilidade de compreensão 
da questão urbana – uma alternativa de pro-
dução e circulação de novos sentidos sobre a 
experiência cotidiana da cidade. 

Inspirada nas letras de Michel de Cer-
teau, Guy Debord e Richard Sennett,e nas 
paisagens sonoras de Murray Schafer, esta 
experiência tem como referência as aborda-
gens teórico-metodológicas da Plataforma 
Corpocidade, do Projeto Caminhar na Cida-
de, dos Grupos de Pesquisa Laboratório Ur-
bano e Visões Urbanas (PPG em Arquitetura 
e Urbanismo) e Laboratório Co-adaptativo 
(PPG em Dança), da Universidade Federal 
da Bahia. 

Ao relacionar a construção de territórios 
à construção de subjetividades, chegamos à 
análise de estéticas territoriais – comumente 
atribuídas apenas à arquitetura e mobiliá-
rios – vislumbradas agora em corpografias 
que não se aprisionam aos consensos da 
cidade-espetáculo (DEBORD, 1997): “rolo 
compressor do bem, do bom e do belo” 
(BAUDRY, 2006 p.25). Logo, está construída 
a noção de relação entre a experiência corpo-
ral e a esfera pública, ou política, da cidade.

Cartografar corpografias!
Uma camisa/ sem pé nem cabeça/

Despenca/ dos andaimes/ frou-
xos/
mão na/ frente/ outra atrás/
sem pagar o aluguel.
Aldísio Filgueiras (2006, p. 83)

Paola Jacques (2010) relacionou as prá-
ticas de apropriação do espaço à produção 
de espaços em movimento. Portanto, não se 
refere ao espaço físico como “cenário”, mas, 
sobretudo, ao ato de quem o percorre, cons-
trói e transforma continuamente. 

Os praticantes ordinários das ci-
dades atualizam os projetos urba-
nos e o próprio urbanismo, atra-
vés da prática, uso ou experiência 
cotidiana dos espaços urbanos e, 
assim, os reinventam, subvertem 
ou profanam. Os urbanistas indi-
cam usos possíveis para o espaço 
projetado, mas são aqueles que o 
experimentam no cotidiano que os 
atualizam. São as apropriações, 
escapes e improvisações dos espa-
ços que legitimam ou não aquilo 
que foi projetado, ou seja, são as 
experiências corporais que rein-
ventam esses espaços urbanos no 
cotidiano, continuamente. São, 
sobretudo, os usos, as táticas e as 
ações que importam neste proces-
so de reinvenção, as apropriações 
feitas a posteriori, com seus des-
vios, atalhos e astúcias. Os pra-
ticantes ordinários das cidades 
experimentam os espaços quando 
os praticam e, assim, lhe dão outro 
“corpo” pela simples ação de prati-
cá-los (JACQUES, 2010 p.113).

A idéia de corpografia urbana expressa 
a dialética entre corpo e cidade: a cidade 
concebida como co-fator de configuração da 
corporalidade de seus habitantes e condição 
de continuidade das próprias corpografias 
que contribui para formular (BRITTO, 2010). 
Mais uma vez, com a palavra, Paola Jacques:

Chamamos de corpografia urbana 
este tipo de cartografia realiza-
da pelo e no corpo, as diferentes 
memórias urbanas inscritas no 
corpo, o registro de experiências 
corporais da cidade, uma espé-
cie de grafia da cidade vivida que 
fica inscrita, mas ao mesmo tempo 
configura o corpo de quem a expe-
rimenta. A cidade experimentada 
é percebida pelo corpo como con-
junto de condições interativas e o 
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corpo expressa a síntese dessa in-
teração descrevendo, em sua cor-
poralidade, corpografias urbanas. 
A corpografia seria então uma 
espécie de cartografia corporal, 
que parte da hipótese de que a ex-
periência urbana fica inscrita, em 
diversas escalas de temporalidade, 
no próprio corpo daquele que a ex-
perimenta e, dessa forma, também 
o define, mesmo involuntariamen-
te. A ideia de corpografia propõe 
articular os aspectos processuais e 
configurativos implicados no rela-
cionamento do corpo com a cidade 
que tanto registra quanto reorga-
niza a síntese desse relacionamen-
to e, assim, estabelece as novas 
condições para continuidade des-
ta complexa relação. Em resumo: 
além dos corpos ficarem inscritos 
e contribuírem na formulação do 
traçado das ruas, as memórias 
destas ruas também ficam inscri-
tas e contribuem na configuração 
de nossos corpos (JACQUES, 2010 
p.114).

Tomar a corpografia urbana como 
uma categoria de análise faz pensar que as 
minhas trajetórias na cidade, no momento 
da interlocução com as pessoas e os espaços 
sobre os quais me debruço nesta pesquisa, 
produzem também uma corpografia. Portan-
to, querendo ou não, trata-se de uma ação 
que acontecerá de acordo com uma série 
de condicionantes que serão “negociadas, 
moldadas, adaptadas, incorporadas ou ne-
gligenciadas a cada instante: os ritmos da 
cidade, os comportamentos e as reações dos 
passantes, as leis (formais e/ou informais) 
que regulam os usos do espaço (...). É exa-
tamente nesta relação situacional, ocasional 
e circunstancial entre a ‘intervenção urbana’, 
os interventores e o urbano é que a obra 
acontece: na experiência de estar lá.” (BRA-
SIL, 2010 p. 125). 

Entre as diversas formas de apreender 
as práticas espaciais, a abordagem metodo-
lógica “fazer corpo – ganhar corpo – dar cor-
po” às ambiências urbanas considera o corpo 
do pesquisador, de tal forma afetado pelas 
diversas situações das quais ele participa, 
não só um instrumento de captura, mas um 
instrumento de inteligibilidade dos proces-
sos engendrados no cotidiano com relação 
aos pedestres, entre eles e nas ambiências 

urbanas. É preciso se misturar ao lugar em 
observações sistemáticas. Pensar o corpo 
envolve a criação/ apropriação de linguagens 
e instrumentos narrativos – um esforço de 
tradução da materialidade da experiência ur-
bana: as “miniaturas urbanas videográficas”.

Um observador de uma pessoa em 
movimento fica imediatamente 
consciente, não apenas dos per-
cursos e ritmos de movimento, 
mas também das atmosferas que 
os percursos carregam em si, já 
que as formas do movimento atra-
vés do espaço são tingidas pelos 
sentimentos e pelas ideias. E o con-
teúdo dos pensamentos e emoções 
que temos ao nos movermos ou ao 
observarmos o movimento podem 
ser analisados tanto quanto as for-
mas e linhas traçadas no espaço 
(LABAN, 1978 p.195 apud FER-
NANDES, 2006 p. 22) 

A partir daí, foram realizadas inúmeras 
caminhadas nas i-mediações do Rio Iaco, em 
diferentes horários, dias da semana, dias do 
mês e condições climáticas, que levaram à 
definição de pontos fixos de registro áudio-
visual: o acesso à catraia que faz a travessia 
de um lado a outro do rio (Fig.1 e 2) e a feira 
(Fig.3). 

Fig.1 e 2: Vistas do porto da catraia; Fig. 3: Vista da 
Feira Municipal de Sena Madureira-AC. 
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A linguagem áudio-visual reflete uma 
forma de ver imbricada às relações sociais, na 
interação que dá forma ao contexto espacial e 
temporal que cria o instante apreendido pela 
“racionalidade matemática” da máquina, a 
partir da escolha estética, técnica ou ideoló-
gica de composição da imagem (FRANCO, 
1994). 

O material gerado foi sistematizado 
e a análise consistiu em um exercício de 
aproximação dos instrumentos apresentados 
por Patrice Pavis (2008) e Ciane Fernandes 
(2006): descrição das ações que permeiam 
os fluxos de circulação no espaço, os objetos 
que compõem esses fluxos, paisagens sono-
ras, caracterização da ambiência percorrida 
– estruturas, texturas, odores, cores. Entre-
tanto, é necessário considerar que o esforço 
de descrição não traduz a imensidão de 
variedades observadas, principalmente em 
relação à atuação corporal e nas diferenças 
entre os locais de registro das imagens. 

O porto da catraia de cima
Calçadas e escadarias/ se precipi-
tam a dançar/
sob os dorsos dobrados/ dançam-
que-dançam/
no balanço morno/ das águas/
de viagem. Nunca mais/ vão pa-
rar/ de chegar/
a qualquer lugar nenhum/ estes 
pés/ e mãos sem prumo
no convés das calçadas.
Aldísio Filgueiras (2006 p. 54)

São bonés e sombrinhas de muitas 
cores. A zuada do motor da catraia marca a 
temporalidade do porto: a correia puxada na 
partida, a palheta rodando fora d’água nas 
manobras precisas (ou não), a aceleração 
na travessia do rio que faz o som do motor 
distante. Aí o galo canta, as crianças riem e 
são muitas as conversas no alto do barranco 
do rio. Passarinhos, insetos, cachorros e uma 
canoa pequena que encosta no porto. Os 
passos levam as sandálias. O ar se pode ouvir 
no vento, que parece onipresente, e na respi-
ração ofegante de quem sobe as escadinhas. 
Ouvem-se rap e forró no celular que passa. 
E os fogos de artifício da campanha eleitoral 
que também já vai passar. 

Nas brincadeiras ouve-se “ai não to 
conseguindo subir”, quando de mãos dadas 
um puxa o outro. A catraia não é só lugar de 

passagem, mas também de encontros que 
pausam a subida ou descida do barranco: 
“vai lá em casa no sábado”. A câmera convida 
ao pedido “a gente quer é a ponte”.

As bicicletas são levadas na lateral do 
corpo, suspensas na altura do quadril, mas 
principalmente apoiadas em um dos ombros 
– com o braço flexionado, a mão segura o 
quadro, enquanto o braço oposto permanece 
livre ou equilibra a bicicleta pelo guidão (Fig. 
4, 5 e 6). O momento culminante é o giro com 
a parte superior do corpo, que transfere a bi-
cicleta do ombro ao chão da embarcação, em 
três passos que levam da escada – estrado de 
madeira sobre a água – à borda e em seguida 
ao chão da canoa, onde a transferência de 
peso produz também sonoridade específica.

Figuras 4,5 e 6: Imagens do porto da catraia no Rio 
Iaco e seus fluxos (Sena Madureira-AC).

O barranco é descido com pressa 
quando a catraia já vai, ou aos pouquinhos 
enquanto a catraia não vem. A descida ace-
lerada leva aos saltos. Os gestos dos braços 
buscam equilíbrio, de acordo com o relevo 
acidentado – quando livre, o braço insis-
tentemente estende-se na lateral do corpo 
com suavidade, e chega a subir à altura da 
cabeça, de forma repentina, apressando-se 
para evitar a queda. É comum o caminhar zi-
guezagueando e são muitas as estratégias de 
esquiva – movimentos evasivos para evitar 
o contato: rotação do tronco, mudanças na 
trajetória do percurso, além de pausas para 
permitir ao que desce da catraia passar pri-
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meiro, principalmente nos trechos limitados 
pela água.

Ao embarcar e desembarcar da catraia é 
comum as mãos buscarem apoio no varejão 
que serve de baliza ao catraieiro, assim como 
a curvatura da parte superior do corpo por 
conta da cobertura da catraia.

A subida do barranco tem a cadência 
marcada por movimentos do tórax, leve-
mente inclinado para frente, e por impulsos 
fortes. Nessa hora, crianças “pedem colo”. 
Muitas vezes uma mão é apoiada na coxa, ou 
ambas as mãos entrelaçadas, acompanhando 
o movimento dos passos. 

São muitas as texturas, mas chama 
atenção o espelho d’água do rio, a vegetação 
rasteira da praia, o barranco de areia alaran-
jada, as escadinhas – estrados de madeira so-
bre o rio e acidentes do relevo – e os degraus 
marcados na terra com toras de madeira. Na 
topografia do barranco, o ritmo dos passos 
torna-se bastante variado e o caminhar exige 
esforço e destreza nos joelhos e tornozelos.

A feira no sábado
Na feira, ouve-se o famoso burburinho 

das conversas, ouvem-se até cotovelos. Risos 
e silêncios em diferentes línguas. Ouvem-se 
dedos em riste, chinelos arrastados no chão 
de azulejos e tijolinhos, pra frear a bicicleta. 
Nem as paredes ficam quietas. Ouve-se o 
rádio pendurado no poste ou à venda no 
balcão. Ouvem-se os cachorros e as galinhas 
à venda no cercadinho de madeira e arame. 
Freios, businas, motos, caminhões, passos, 
aros de bicicleta. A ignição e a partida. 
Bancos e mesas colocados no chão ou sendo 
arrastados. Assovios, cumprimentos, risa-
dinhas. Ouvem-se as panelas da pensão. Os 
copos de lata no saco de feijão e o escorrer 
dos grãos para a sacola. A fita elástica que 
prende e desprende o bolo de DVDs. Muitos 
celulares: “vou já ligar pra ele” e muitos car-
ros de campanha eleitoral. 

A câmera vira motivo de comentário, 
hesitação, brincadeiras e muitas poses.

O chão da calçada é compartilhado: mo-
tos, bicicletas, melancias, galinhas caipiras 
(viva ou congelada e temperada), verduras, 
pães, CDs e DVDs, carrinhos de picolés, carri-
nhos ambulantes que vendem “de um, tudo”. 
Os fluxos do caminhar são constantemente 
redefinidos a cada nova ocupação do espaço, 
são difusos, imprevisíveis: ora orientados 

pelo ir e vir à feira, ora pelo interesse em 
produtos, ora pelo (des)encontro com outras 
pessoas, e também para  aproximação ou 
distanciamento da câmera. Na área aberta, a 
configuração no espaço é orientada também 
pela variação da luz do sol.

A circulação leva a manobras de todos 
os tipos, que se tornam ainda mais interes-
santes quando envolvem objetos que são 
como prolongamentos do corpo, como os 
carrinhos ambulantes (Fig. 7 a 12):

Fig. 7 a 12: Movimentos de um vendedor ambulante 
na calçada da feira municipal.

Muitas pessoas carregam sacolas plásti-
cas, bolsas, carteiras, cachos de banana com-
prida, melancias, mas também muitas delas 
não manipulam objetos, apenas caminham 
em diferentes ritmos. Mas há vendedores 
que levam do prato à lanterna: de mochila 
nas costas, apropriam-se momentaneamente 
de espaços nas bancas de outros para efetuar 
a venda. As pessoas alimentam-se em pé ou 
mesas e cadeiras com muita pimenta. Ao 
sentar-se, é comum o uso de banquinhos 
(tamboretes), principalmente por vendedo-
res nas bancas. 

Com a disposição dos produtos no chão, 
os corpos sobem e descem o tempo todo – ora 
com as pernas dobradas, ora com giros da 
parte superior do corpo – e carregam peso, 
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concentrado na parte superior das costas e 
nos ombros. 

A feira no domingo
O subúrbio é um aterro/ sanitário/ 
de onde oficiais/
de justiça despejam/ a exclusão 
dos campos/
e das fábricas// mas tudo são or-
dens.
Aldísio Filgueiras (2006, p. 56)

No domingo, o forró de teclado tocado 
ao vivo muda a ambiência da feira... O alto 
volume do som faz com que as pessoas se 
aproximem ou gesticulem em um espaço 
mais amplo, por vezes aproximando-se da 
mímica. Em frente ao tocador, na sombra 
das árvores, o espaço é reservado para a 
dança. Ao redor, em pé, sobre as muretas 
ou sentadas nas bicicletas, pessoas de todas 
as idades espalham-se observando (e sendo 
observadas), apontando e comentando sobre 
os dançarinos e suas estripulias. A dupla 
“mais arrojada” no forró ganha como prêmio 
um DVD, assim o rebolado é caprichado. A 
descontração permeia os movimentos dos 
que dançam sozinhos, mas em interação com 
os demais, que parecem mais brincar com 
as possibilidades do corpo. Saltos, corpos 
vibrantes, descidas e subidas, calcanhares e 
ombros a tremer, palmas e braços estendidos 
seguindo a expressividade da música. A mão 
na altura do umbigo às vezes imita a dança 
com o par, entretanto não há linearidade 
ou ideia de conjunto dos movimentos, mas 
um corpo submetido a impulsos. Sandálias, 
botas, pés descalços. Gritos de animação 
respondem ao ritmo intenso impresso pelo 
teclado. As crianças espiam do alto das ár-
vores.

As bancadas, que serviam para a exposi-
ção minuciosamente ordenada dos produtos, 
agora abrigam cotovelos de pessoas esco-
radas e transformam-se em bancos. Mãos 
nas cinturas, pernas cruzadas, sorrisos nos 
rostos. Nos bares da feira, o fluxo de pessoas 
também é intenso. Vende-se cigarro a varejo, 
picolés, bombons, catam-se as latinhas. 
Quando o teclado silencia, o som das conver-
sas toma conta do espaço, e a configuração 
antes observada aos poucos se desfaz... 

Estéticas territoriais
Faço minhas as palavras de Beatriz 

Sarlo (2005, p. 59) “Olho a partir de minhas 
preferências estéticas”, e acrescento: olho, 
ouço, cheiro, falo, ando – sinto em todos os 
sentidos. Consiste em um desafio, portanto, 
cartografar corpografias sem tentar simples-
mente adequar uma visão de mundo prévia 
ao que se percebe, mas abrir-se à experiência 
estética como acontecimento, dilatando a 
intensidade dos encontros.

O olhar voltado para o ser humano e a 
complexidade das práticas culturais nos re-
mete à educação dos sentidos, analisada por 
Norbert Elias (1994) e retratada em poema: 
“É assim que a cidade/ invade a floresta/ de 
tangas e miçangas/ pisa nas fontes/ de água 
e de vida/ afoga os peixes/ dá uma raiva na 
gente/ e ensina a dizer// bom dia, obrigado.” 
(FILGUEIRAS, 2006, p. 67). Entretanto, é 
notória a astúcia da criatividade cotidiana 
que liberta o corpo de qualquer determinis-
mo anti-histórico. Nas palavras de Richard 
Sennett, trata-se de não mais imaginar o 
corpo humano asfixiado pelo nó do poder, 
mas desatar esse nó e explorar os prazeres 
corporais que não se deixam aprisionar pela 
sociedade (SENNETT, 2010).

Nas i-mediações do Rio Iaco, as prá-
ticas espaciais e os constantes itinerários 
e intercâmbios – ou seja, os fluxos – nos 
permitem explicitar que as corpografias não 
são tão urbanas assim. Em outras palavras, 
a questão urbana não é entendida dissociada 
da questão agrária. 

Relatada nas práticas culturais obser-
vadas, a estética territorial de que tratamos 
é certamente uma estética do dissenso, da 
coexistência não pacificada de diferenças. 
O conflito que deriva do compartilhamento 
do espaço público é explícito em olhares, 
gestos, enfrentamentos e recuos, onde e 
quando a cultura oral se abriga nas fissuras 
do ordenamento estatal ou do mercado (caso 
sejam considerados diferentes), por meio de 
códigos com significados nada universais. 

Portanto, na análise de como o corpo 
reage e funciona em ações simples, no porto 
da catraia ou na feira, é possível perceber a 
corporalidade que não se corresponde aos 
consensos da cidade-espetáculo (DEBORD, 
1997), “rolo compressor do bem, do bom 
e do belo”, nas palavras de Patrick Baudry 
(2006), mas diversifica os prazeres dos senti-
dos e afirma-se como processo – inacabada, 
dinâmica, diferenciada.

Nossa sociedade tem dificuldade 
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em aceitar o envelhecimento de 
nosso corpo físico, cada dia surge 
uma nova técnica anti-envelheci-
mento, creme, lifting ou cirurgia 
plástica... Também a restauração 
patrimonial das cidades se parece 
com um lifting. Esse envelhecimen-
to, tanto para os corpos humanos 
quanto para o corpo urbano, é 
uma transformação que acompa-
nha a gênese dos movimentos cor-
porais e da cidade como metáfora 
de vida urbana (JEUDY & JAC-
QUES, 2006 p.8).

 Nesses tempos em que a ordem estética 
convida a dicotomias hierárquicas, aos muros 
e à ordem, corpografias nas margens do rio 
– nos interstícios da vida – e seus processos 
lançam intrigantes perguntas sobre a relação 
entre a condição política do ser humano e o 
seu exercício como experiência corporal, pois 
é o corpo que dá acesso ao mundo e permite 
transformá-lo com a instalação do conflito 
que deriva da diferença.

As corpografias urbanas e suas paisa-
gens imaginárias, traduzidas em expressões 
artísticas na beira do rio, seriam bem-vindas 
na construção de novos significados, mais 
livres, sobre as experiências do corpo na 
cidade.  

Referências Bibliográficas
BAUDRY, P. Urbano em Movimento. Em: 
JEUDY, H. P. & JACQUES, P. B. Corpos e 
cenários urbanos: territórios urbanos 
e políticas culturais. Salvador: EDUFBA; 
PPG-AU/FAUFBA, 2006.
BRASIL, D. Sobre os experimentos artísti-
cos do corpocidade. In.: JACQUES, P. B. & 
BRITO, F. D. (orgs.). Corpocidade: deba-
tes, ações, articulações. Salvador: EDUFBA, 
2010.
BRITTO, F. D. Co-implicações entre corpo e 
cidade: da sala de aula à plataforma de ações. 
Em JACQUES, P. B. & BRITTO, F. D. (orgs.). 
Corpocidade: debates, ações, articulações. 
Salvador: EDUFBA, 2010.
CARLOS, A. F. A. Espaço-tempo na me-
trópole: a fragmentação da vida cotidiana. 
São Paulo: Contexto, 2001.
CERTEAU, M. DE. A Invenção do Coti-
diano: 1. Artes de fazer. 17. Ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2011.
CHARTIER, A.; HÉBRAND, J. A Invenção 
do Cotidiano: uma leitura, usos. Revista 

Projeto História. No 17. Novembro 1998.
DEBORD, G. A Sociedade do Espetáculo. 
Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
ELIAS, N. O Processo Civilizador: uma 
história dos costumes. Vol. 1. Rio de Ja-
neiro: Jorge Zahar, 1994.
FERNANDES, C. O corpo em movimen-
to: o sistema Laban/ Bartenieff na for-
mação e pesquisa em artes cênicas. 2 
ed. São Paulo: Annablume, 2006. 406 p.
FILGUEIRAS, A. Nova Subúrbios. Ma-
naus: Editora Valer; Prefeitura de Manaus; 
Edua; Uninorte, 2006.
FRANCO, M. C. A fotografia como fonte 
histórica – Introdução ao uma coleção 
de fotos sobre a “Escola do Trabalho”. 
Educação em Revista, Belo Horizonte (18/19) 
27-38 dez, 1993/ jun. 1994.
JACQUES, P. B. Zonas de tensão: em busca de 
micro-resistências urbanas. In.: JACQUES, 
P. B. & BRITO, F. D. (orgs.). Corpocidade: 
debates, ações, articulações. Salvador: EDU-
FBA, 2010.
JEUDY, H. P.; JACQUES, P. B. Introdução. 
Em: JEUDY, H. P.; JACQUES, P. B. Corpos 
e cenários urbanos: territórios urbanos e 
políticas culturais. Salvador: EDUFBA; PPG
-AU/FAUFBA, 2006.
PAVIS, P. A Análise dos espetáculos: tea-
tro, mímica, dança, dança-teatro, cinema. 2 
ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.
PIAZZINI S. C. E. Los estudios socioes-
paciales: campo de tensiones y caminos 
recorridos. Disponível em: <http://redrese.
wordpress.com/2012/06/01/ conclusiones
-iii-congreso-socioespacialesconclusoes-iii-
congresso-socio-espaciais/? blogsub=confir-
ming#subscribe-blog>. Acesso em: 22 jun. 
2012.
SARLO, B. Paisagens Imaginárias: Inte-
lectuais, arte e meios de comunicação.  São 
Paulo: Editora da USP, 2005.
SCHAFER, M. O ouvido pensante. São 
Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1991.
SENNETT, R. Carne e pedra. 2ª Ed. Rio de 
Janeiro: BestBolso, 2010.



654

A Poética do Verde – modulações conceituais e dimensões iden-
titárias

João Carlos de Souza Ribeiro
Universidade Federal do Acre

O presente ensaio, que enseja a teoria 
e a crítica literárias, conjugadas epistemolo-
gicamente, e combinadas com o poeticismo 
incidente, dada a natureza do tema e sua 
aplicabilidade em uma literatura que emerge 
por sua importância e revaloração nas letras 
nacionais, constitui-se, no redimensiona-
mento da problematização acerca do texto 
homônimo – A Poética do Verde: estudos 
preliminares -, ponto de partida para a dis-
cussão de uma literatura nos trópicos ama-
zônicos, de acento singular, e, dessa forma, 
propositivamente, um discurso balizado pela 
letra dita verde - luminar de ascendência 
filosófica a embasar os estudos relacionais e 
correlacionais do temário em questão.

Por esta via, em princípio, a problema-
tização tem como satélites orbitais reflexões 
que tratam, de forma inequívoca, da letra 
– artística, que versa sobre o homem na 
floresta, e de forma inaugural, neste entabu-
lamento ideário, da floresta no homem. Do 
Amazônida compreendido como instância 
ontológica universal, cujo discurso revela os 
possíveis traços distintivos de uma popula-
ção considerada marginal pelo turno histó-
rico, e de caráter excludente e oficializante; 
a essência do homem na / da Amazônia, e 
sua representação no espaço contíguo da 
floresta, propriamente dita, e para além dela, 
com contornos transnacionais, universais, e, 
principalmente, o discurso artístico, veicu-
lado nas diversas obras, que têm o universo 
dito verde como paisagem. Paisagem que 
ultrapassa o sentido histórico, tombada por 
bucolismos de toda ordem, e que transita, 
de forma vacilante, entre a esfera do natural, 
onde o código natureza naturante funda o seu 
matiz vertical, genuíno; e o código cultural, 
que determina o ser social, ao surgir, dialogi-
camente, com a identidade fadada à margem 
de todos os processos de reconhecimento, de 
valoração, e, no caso da Literatura, de reva-
loração, pois esta última redispõe a perso-
nagem do espaço verde, reconfigurando sua 
ação fundamental como ator móvel, e razão 
de ser na literatura brasileira denominada 
amazônida.

A despeito dos elementos norteadores, 
que desbravam a pena crítica canônica, é 
salutar que se afirme, nestas linhas iniciais 
e marcadamente provocadoras, que, simboli-
camente, a pena à qual me refiro é aquela que 
estabelece, de forma unilateral, os caminhos 
de uma pretensa tradição literária que, em 
algum momento, considerou, sobremaneira, 
estas ou aquelas produções artísticas em 
detrimento doutras poéticas como letras re-
presentativas de uma historiografia literária 
nacional, de fato e de direito; e que, através 
de uma análise vertical, descobriu-se um 
empilhamento avultoso de não – verdades 
sobre o universo que espelha a letra e a 
cultura literária brasileira e sua respectiva 
identidade. Ainda sobre a referida pena, há, 
sim, um descalabro no meio dos discursos 
tradicionais, distanciando o fato em sua 
origem e a representação do que é eleito 
para se configurar como verdade pétrea, que 
é grifado por outra pena, de outra ordem. 
Com efeito, há várias penas para serem 
destacadas. Uma pena rubra, que repre-
senta o poderio, quase inquestionável, de 
uma crítica de aporte histórico e duvidoso; 
outra, que traceja, com flagrantes claros, 
os pensamentos esdrúxulos e destituídos 
de qualquer norte que possa, decisivamen-
te,(re)orientá-los, contribuindo, assim, para 
o fracasso de uma tentativa loquaz para o 
soerguimento de um painel identitário sobre 
a literatura e a cultura brasileiras, em análise 
medial. E, por fim, há uma pena, que deveria 
ser sentenciada às vozes que, de forma vil e 
acidentada, excluíram, na linha cronológica, 
os elementos essenciais que, hodiernamente, 
constituem-se nas vacâncias que debilita-
ram, por muito tempo, o pensamento acerca 
do processo de construção da identidade 
nacional. No caso da Amazônia, a sua letra 
artística e a sua representação icônica, plás-
tica e universal remontam à consagração 
de uma literatura que se proclamou adulta 
e independente, ao tempo do Realismo de 
Machado de Assis e nascente como discurso 
ímpar, no Romantismo, ao tempo de José de 
Alencar. Há, portanto, neste vácuo temporal, 
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uma dívida da Historiografia, que penhorou, 
sobremodo, uma pseudoverdade acerca da 
identidade cultural brasileira advinda de 
uma literatura, que emergiu, vigorosa, com 
grande musculatura e, por conseguinte, sig-
nificativa, no trânsito do século XIX.

O capítulo histórico, que aborda o te-
mário sobre a identidade nacional, é, ainda, 
motivo para muitas peias no campo da crítica 
literária e noutras esferas do saber, que se 
ocupam da evolução de um pensamento 
genuíno a plasmar a utópica intelligentsia 
brasileira. Tal situação, claramente, deve-se 
ao fato imponderável de que jamais houvera 
consenso quanto à formação cristalina de um 
conceito sobre a identidade de uma cultura 
em franco processo de (auto) descobrimen-
to, a priori; e, também, pela constatação 
translúcida de que havia vagas consideráveis 
no referido processo de construção  de  um  
conceito  de  bases  sólidas  acerca  do  tema  
em  questão,  a posteriori. Provavelmente, a 
inexistência de uma unidade vocal em torno 
do tema, ao longo de mais de meio milênio de 
cultura, na terra brasilis, seja a conseqüência 
inequívoca dos tais lapsos temporais, que 
marcaram a trajetória do povo ameríndio, em 
instância primária, e, também, a resistência 
em reconhecer, oficialmente, uma cultura 
afro-descendente, em instância secundária. 

Os tópicos relacionados, portanto, ao 
temário, que ainda perdura sobre a formação 
étnica brasileira, formatam teses em conflitos 
na atualidade vigente, dados os desvios, de 
ordem filosófica, ideológica, cultural e social, 
aos quais aquela fora submetida, sob pena de 
não representar o discurso veiculante/vincu-
lante de um poder institucionalizado. Logo, 
é factível deduzir que a verdade posta pelo 
turno histórico não correspondeu à realida-
de, que consubstanciou a cultura originária 
do Brasil e suas vozes legítimas, seja ao tem-
po da possessão das terras brasileiras pelo 
colonizador, no início do século XVI, seja ao 
tempo do embate ferrenho e inevitável, con-
duzido pelos românticos, em fins do século 
XIX, acirrados quase que, simultaneamente, 
pelos realistas, ainda na transitividade 
epocal da Decadentia e, irremediavelmente, 
monopolizados, de forma magistral, pelos 
modernistas, em 1922, à época da eclosão do 
Modernismo na última centúria.

Os conflitos a que me refiro neste ensaio 
são, em verdade, a elaboração de um ideário, 
que intenta trazer à baila a principal vérte-

bra de uma reflexão, pautada, sobretudo, 
nas personagens anônimas e excluídas da 
história, em seus moldes clássicos, e da his-
toriografia literária, que se proclamou canô-
nica, balizada pelo movimento unilateral da 
história recente brasileira. Tal empreendi-
mento desconsiderou, desse modo, variáveis 
imprescindíveis para a compreensão acerca 
de um povo marcado pelo acento plural, 
miscigenado, segundo um pensamento 
clássico anacrônico, e, por fim, detentor de 
uma literatura, que, ao manifestar genuina-
mente a Arte, denunciou tons diversos, que 
não foram honesta e devidamente acolhidos 
pela tinta da crítica, nas épocas consagradas 
pelas escolas literárias, e, por conseguinte, 
periodizadas didaticamente pelo punho his-
toriográfico.

A não inclusão ou a exclusão de compo-
nentes vitais para o estabelecimento de uma 
visão mais próxima, o possível, da realidade 
que objetiva conceituar a identidade brasilei-
ra, através das obras de arte literária, é, indu-
bitavelmente, um acidente de percurso, que 
põe em risco qualquer tarefa de caráter teóri-
co, crítico, poético, historiográfico, histórico 
e filosófico, que persiga aquela tentativa de 
construção. Destarte, as condicionantes não 
contempladas pela dinâmica científica da 
Literatura, localizadas ali e alhures, são elos 
indissociáveis e singulares de uma verdade 
da qual não pode ser prescrita por teses, bulas 
e/ou tratados; qualquer que seja a natureza 
ou a perspectiva ideológica vigente. Anelar a 
verdade, que edificará o pensamento legítimo 
sobre a identidade nacional, que preconiza a 
Literatura como plataforma exemplar, é, a 
meu ver, um exercício contínuo, obstinado 
e, finalmente, necessário para que o legado 
às futuras gerações sejam frutos de uma 
transposição das águas do curso de um rio, 
que pensava fluir em leitos naturais. Antes, 
repousara em lençóis, que não se coaduna-
vam com o Real, pois a verdade estabelecida 
não emergiu fenomenologicamente, mas 
fora imposta por ideologias e sentenças, que 
beiravam à irrealidade; à inverossimilhança 
dos fatos: aqueles que foram historicizados 
e os que não foram investigados, a contento, 
pelo movimento histórico.

A despeito das lacunas notadamente 
reconhecidas, a renovação do pensamento 
crítico se dá, através das poéticas, em cujas 
malhas textuais a verdade que permanecera 
sob o véu histórico é desvelada pela força 
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latente e pujante a vigorar no texto artístico, 
pois a obra de arte literária é a pedra an-
gular de torso incorruptível, e que não está 
no circuito da erosão das forças exógenas. 
A saber: as sentenças condicionadas pela 
historiografia oficial, que elegem modelos, 
destituem outros, constroem axiomas, nem 
sempre compatíveis com a verdade poética, 
e desconstroem realidades díspares e distan-
tes daquilo que se apresenta, multifacetada-
mente, na realidade objetiva. Desse modo, é 
lícito afirmar que os fenômenos emergentes 
e polifônicos neste painel  multiverso,  que  é  
a  literatura  nacional,  carecem  de  uma in-
vestigação sui generis para a valoração e/ou 
revaloração das mensagens, que podem, em 
última análise, denunciar e/ou remodelar o 
pensamento tradicional. Além disso, cumpre 
salientar que o pensamento cristalizado pelo 
historiografismo, com efeito, não reproduz 
o status genuíno de uma cultura, que busca 
afirmar, para além de sua identidade, sua 
linguagem identitária no limiar do terceiro 
milênio, que, em última análise represente a 
verdade dum povo, duma literatura, e, con-
sequentemente, duma poética pigmentada 
pelo verde.

Ao contemplar a escritura de uma lite-
ratura emergente, em uma região marcada 
pelo acento mais do que plural, preferencial-
mente originário de uma cultura que não fora 
inclusa no painel historiográfico das letras 
artísticas nacionais, percebe-se, claramente, 
o abismo gigantesco, que provocou a avaria 
do pensamento crítico e corroeu os conceitos 
que se cristalizaram, sob o timbre viciado, 
e, portanto, passível de ser nulo diante da 
verdade que fora soçobrada por lamaçais 
produzidos pelo poder vigente. Desse modo, 
a visão para uma ambiência ímpar, em cujo 
cerne está a seiva para, não somente revigo-
rar, mas, antes, sarar as chagas temporais, é, 
em análise contínua, o trabalho da revisão à 
qual o empreendimento crítico e teórico deve 
se lançar, de forma imperiosa, a fim de bus-
car as balizas necessárias para uma postura 
renovada pelos estudiosos da literatura em 
todos os níveis. Outrossim, ao reconhecer 
o vácuo cronológico, ideológico, artístico, 
e, efetivamente, o cultural, que marcou o 
desvio epistemológico, acerca da literatura 
em tela, procedeu-se à derrubada das armas 
para a elaboração de um novo armistício 
no campo das letras artísticas nacionais. 
Desarmados diante do novo cenário, que 

exigia uma transformação nos caminhos do 
pensamento crítico, a tão combalida intelli-
gentsia brasileira desconstruiu as premissas 
históricas e historiográficas sobre a formação 
e a construção de uma literatura pátria com 
vias a espelhar o universo daquela, em seu 
âmbito mais abrangente, e que contemplas-
se, de fato e de direito, todas as tonalidades 
representativas e indentitárias de sua mani-
festação.

O sentido de brasilidade, cujo vetor 
apontaria para o declínio das forças impe-
rantes do discurso oficializante, removia a 
cera de um pensamento amadeirado e falso 
e conferia à realidade a face em processo de 
renovação de uma nacionalidade, que não 
estava circunscrita aos salões românticos 
nem tampouco aos mezaninos da academia. 
Doutro modo, reconfigurando a discursivi-
dade, que atravessou as gerações românticas 
e pós-românticas, o criticismo aliado ao 
poeticismo erigiu questões relativas sobre a 
identidade de uma literatura pátria a partir 
dos componentes primos de uma nação que, 
absurdamente, não tivera a permissão de 
se automodelar. Assim, o pensamento que 
vigia conspirou contra o próprio herói - um 
ser na linha pura e genuína do imaginário - 
impedindo, em última instância, que outras 
verdades emergissem para deflagrar um 
processo, que, inevitavelmente, romperia as 
barreiras políticas, econômicas e culturais. 

A despeito do paradoxo, que determina 
a construção de uma identidade baseada 
em verdades, que distam das realidades 
postas, aquelas constatadas in loco e aquelas 
transfiguradas nas obras literárias, impõe-
se uma indagação indelével. A saber: como 
dimensionar um conceito plausível sobre a 
identidade de uma literatura dita verde se os 
atores presentes nesta escrita foram vítimas 
de um apagão ideológico? Indagação que, a 
meu ver, dissipa todas as sentenças vacilan-
tes acerca do pretenso conceito, que pautou 
todas as discussões em torno da literatura 
dita nacional, pois várias personagens, ou 
foram emudecidas, ao longo de quase meio 
milênio de existência oficial, por parte dos 
colonizadores, da terra brasilis, ou foram 
reduzidas a um estágio minimalista, rein-
tegrando-as ao espaço natural, destituindo 
sua representatividade originária e imputan-
do-lhes o traço hediondo e desfigurado do 
exotismo ou do caricaturismo oportunista. 
Qualquer que seja o itinerário crítico acerca 
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do que está posto, o fato é que se construiu 
um conceito emparelhado a uma escrita, de 
tendência plural, mas com desequilíbrios 
perigosos, que somente o tempo seria capaz 
de pôr fim a tais desvios.

Ora, a proclamação de uma literatura 
nacional, neste sentido, fora tão irreal quanto 
ao episódio homônimo conhecido na recente 
história do Brasil pelo grito do Ipiranga. 
Falácias à parte, a fortuna crítica jamais se 
calara diante dos descalabros de plantão, 
que, com efeito, não contribuíram, em nada, 
para a construção de um edifício sólido, que 
representasse a literatura brasileira, provida 
com todas as grandes escolas literárias e com 
todos os discursos representacionais duma 
Arte pautada na realidade que se apresenta-
va na linha diacrônica da referida literatura. 
Destarte, insta, uma vez mais, retornar à 
postura alencariana, que, ao navegar nos 
idealismos exacerbados e inflados, na saga 
de um romantismo, conceitualmente débil, 
e, quiçá, longe da realidade dos vários “bra-
sis” emergentes, à época, tornou-se, aquele, 
um porto angular e uma inconfundível lápide 
de resistência por ter iniciado as grandes 
discussões acerca de uma língua brasileira, 
uma cultura eminentemente nacional e uma 
letra artística, que desse tom e cor às vozes 
multirraciais, que plasmaram o universo 
ontológico brasiliano (grifo meu).

José de Alencar e sua literatura capita-
nearam, em águas revoltas e profundas, um 
cruzeiro do qual nem o escritor, em verdade, 
soubera da densidade das questões erigidas, 
à época, e a retumbância das reflexões, para 
além de um romantismo, que expirou em 
suas bases, mas que se transformou em um 
conjunto de diretrizes que norteariam os ru-
mos de uma literatura em franco crescimen-
to. Assim, tal fato constituiu-se no álibi do 
principal escritor romântico e sua literatura, 
tão atacada por seus sucessores próximos 
e distantes, que não reconheciam na letra 
alencariana a vanguarda em sua época, e, 
também, por realistas e modernistas. Os 
realistas vaticinaram a literatura de José de 
Alencar como o ensaio da própria loucura e 
o devaneio de alguém que representava um 
tempo em que as pessoas flutuavam no esca-
pe porque a realidade era algo que, para elas, 
deveria ser exaurida pelo fardo horripilante 
que representava. Já os modernistas retoma-
ram a letra alencariana, com propriedade, 
para dialogarem com o escritor romântico, 

distante no tempo e no espaço, e firmarem 
suas flâmulas de salvadores de uma pátria 
genuína e que não estava sob a tinta cultural 
europeia. Logo, não é de se estranhar que, 
nos dias atuais, em tempo de revisão da 
escrita da crítica literária, um olhar, livre 
dos embaçamentos causados pela miopia 
incidental e quase anacrônica, revalore, no 
circuito estético, o objeto artístico em sua 
postulação verossímil.

Volvendo a visão para um passado que, 
em termos culturais, não é distante, há que 
se constatar, com perempção, que tanto 
românticos quanto realistas, e, também, os 
modernistas, os últimos arautos do tratado 
sobre a identidade nacional, tiveram suas 
teses arranhadas com fissuras profundas e 
desconcertantes. A falibilidade do pensa-
mento em torno de uma identidade nacional, 
ancorada na literatura considerada canoni-
zada pelas diversas rubricas historiográficas, 
foi decretada devido ao reconhecimento do 
descompasso entre uma escrita, que sempre 
existiu, mas que não fora elencada como le-
tra representacional de um povo, de origem 
singular, e a literatura que a Historiografia, 
ao elegê-la como icônica e, posteriormente, 
cristalizada pela crítica titubeante, na linha 
diacrônica dos esteticismos levados a termo 
na literatura brasileira. Assim, a letra que 
versa sobre o homem da floresta – o Amazô-
nida – impõe-se naturalmente e com o vigor 
de uma escrita embalada pela Arte, de forma 
colossal. Letra artística que, para além do 
desvelamento de um universo, considerado 
estranho, mas não apátrida, tombou as teses 
culturalistas, e, desse modo, elitista daque-
les que profetizaram a verdade da e sobre 
a literatura em vias legais para se tornar 
genuinamente nacional. A aura mitológica 
de Tirésias parece ter sombreado os pilares 
da cultura dita brasileira, e o destino, com 
efeito, já estava delineado, pois o ser da flo-
resta, em sua epifania inconteste reordenou, 
no traçado da própria história, a verdade 
de sua existência, de sua literatura e de sua 
importância para a compreensão e para a 
devida construção de um edifício teórico, 
que conceitue, adequadamente, a sentença 
que consagra a identidade das gentes que 
figuram nas várias obras de arte literária na 
escrita nacional.

O leque semântico e de tonalidades 
múltiplas é aberto como a cauda singular de 
um pavão, não mais misterioso, e o cande-
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labro de cores infinitas multiplica as luzes 
sobre a questão identitária que a estabele-
ceram, por muitos séculos, como verdade 
solidificada, mas que, em realidade, queda-
va-se na incompletude de suas proposituras 
fundamentais. O aparente deslocamento do 
eixo epistemológico constituiu-se, gradativa-
mente, no alinhamento da questão fundante, 
que verteu de uma ontologia a reescrever o 
risco do ser brasileiro, ao conjugar o índio, 
o negro, o branco, respeitando os tópicos 
elaborados por uma história recente, e o 
homem da floresta, que porta, em essência, 
uma trajetória tão exemplar quanto as que 
foram eleitas e balizadas pela historiografia 
e crítica canônicas. 

O refinamento, portanto, da problemá-
tica, que passa pelo crivo do ser brasileiro em 
sua amplitude máxima, de significação e me-
tassignificação plenas, deflagradas pela con-
dicionante artística – a obra de arte literária 
– deve reconsiderar os estatutos históricos, 
que não incluíram nas teses sobre a identida-
de brasileira ou o do instinto de brasilidade, 
no risco ontológico da contemporaneidade, o 
ator principal, neste cenário que congemina o 
elemento fantástico, a realidade policromáti-
ca, o isolamento selvagem e o estrangeirismo 
insólito, que é o homem com os pés fincados 
num espaço potencialmente verde. Neste 
sentido, clarifica-se, a despeito do oportuno 
ensaio, a redisposição justa e necessária do 
elemento constitutivo e protagonista nesta 
seara: o Amazônida. O amazônida, que 
conjuga em seu universo representacional os 
índices de uma cultura mesclada; o amazô-
nida, que traz em seu cântico de exclusão a 
sintonia herdada de uma fraternidade lati-
noamericana; o amazônida, que não é nem 
índio, nem branco, nem mestiço e tampouco 
descendente de colonizadores ou das raças 
que migraram para a Amazônia, em épocas 
distintas; o amazônida, que se constituiu 
como o autêntico ser da floresta e entidade 
única a desvelar a própria linguagem, que 
distante e destoante das linguagens decodi-
ficadas de uma população urbana e, também, 
sertaneja, funda outras representações sobre 
a unidade nacional.

A dita literatura brasileira deve repou-
sar suas questões críticas, teóricas e poeti-
cistas sobre um ambiente marcado por uma 
realidade até então inexistente nos anais 
historiográficos. A não inclusão do ser ama-
zônida como categoria representativa duma 

personagem real, em um mundo também 
real - a Amazônia -, é, no curso de uma verda-
de ontológica, de forma cabal, uma sentença 
de morte imputada ao pensamento nacional, 
que fora timbrado pela utópica intelligentsia 
brasileira, no decurso de suas proposições, 
e que, por conseguinte, descamba para de-
safinar o coro de uma realidade polifônica 
e polissêmica. A não inclusão do homem da 
floresta, por este turno, é o desconhecimento 
de uma parte exponencial de um dos brasis 
a definir, de modo exemplar, o índio que está 
no espaço verde, e que dá forma e sentido à 
dimensão duma poética que é predicada pela 
substância verde, em sua modulação textual 
e metatextual. A Amazônia não compõe o 
verde, mas, antes, sim, o verde compõe a 
Amazônia. A Amazônia não é a condicionan-
te nodal para a constituição ontológica do 
homem que emerge nos clarões da floresta 
verde, mas é o ser que está intimamente 
ligado ao espaço não dimensionável  da  flo-
resta,  que  confere  à  Amazônia  a  condição 
paradisíaca sui generis, que é, sem ser exóti-
ca, e que olho algum percebera ao longo de 
mais de meio milênio de existência da terra 
brasilis.

Ao arremessar o olhar para trás a fim de 
constatar as labaredas consumidoras de uma 
verdade sodomita, como fizera a mulher de 
Ló, na legendária narrativa bíblica, em mais 
um episódio da ira de Deus, a Crítica, em sua 
magnitude de ação e expressão, carece de 
uma revisão acerca dos postulados da cultura, 
que, antes de ser brasileira, é ameríndia, ne-
gra, mulata, cafuza, portuguesa, espanhola, 
síria, italiana, japonesa, alemã, dentre outras 
etnias; afro-descendente, em plano primá-
rio, e afro-brasileira, em plano secundário. 
Condicionantes que permitirão, em uma 
análise profunda, o rastreamento de uma 
linha original, que decidirá o nascimento do 
ser brasileiro, que, oportunamente, denomi-
no homo brasiliensis: um ser aclimatado dos 
trópicos, e que nasceu não da miscigenação 
das raças, como um dia, sob forte emoção 
dos naturalistas, a ciência assim classificou, 
e a Literatura, sob as rédeas mordazes de 
um tempo mecanicista, que acompanhou 
tal postura preconceituosa, mas do fluxo em 
convergência maciça e em profusão, que se 
tornou o fenômeno das gentes que nasceram 
no Brasil e daquelas que vieram com suas es-
tórias, emblemas, tradições e pensamentos, e 
que, contribuíram para a reforma, ainda que 
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não oficial, do ideário acerca da identidade 
ou da raiz identitária do brasileiro, em sua 
completude.

A literatura da/ na/ sobre a Amazônia 
possui um corpo modular em terceira di-
mensão; uma morfologia hologramática que, 
à primeira vista, pode confundir o leitor, de 
qualquer nível, como se este último estivesse 
diante de um oásis pronto a desaparecer 
como ilusão ao ser tocado por aquele. Há, 
neste sentido, não uma complexidade na 
abordagem do tema da literatura amazônida 
ou sobre o universo do amazônida; mas, sim, 
uma singularidade mergulhada na plura-
lidade, o que torna a Poética do Verde um 
amálgama ímpar no campo investigativo do 
criticismo, das teorizações e, principalmente, 
do poeticismo, que verterá sobre a letra-artís-
tica da/ na/ sobre a Amazônia o pensamento 
sobre o universo do Amazônida, o ser que 
nele habita e sua linguagem, que transcende 
as fronteiras geopolíticas do espaço conhe-
cido por Amazônia. O ser amazônida e sua 
identidade são, em conjunto, o reflexo do que 
existe de mais essencial na terra brasilis, e 
que se universaliza pela letra-artística, que, 
por sua vez, guarda o sentido mais radical 
acerca da verdade da linguagem literária e 
do sentido identitário de uma região que, em 
última análise, preserva o que há de mais ge-
nuíno em termos de brasilidade. Portanto, os 
aforismos diretos e secundários, provindos 
do instinto de nacionalidade, e para além 
da rubrica machadiana, fraturam a espinha 
dorsal a fim de que a visão paradisíaca ou 
os possíveis entropismos revelem a verdade 
sobre a identidade brasileira; o sentido duma 
cultura nacional, de fato e de direito, a brasili-
dade como característica formada a partir de 
elementos endógenos e exógenos; e, por fim, 
a linguagem literária, que funda e refunda os 
níveis de constituição do ser brasileiro, por 
excelência, e do amazônida como entidade 
regional, universal e, portanto, banhando-se 
em águas primordiais.

A convergência de escritas para o ponto 
nodal, em que a literatura dita verde faculta 
pontos renovados de interpretação, é o cami-
nho metodológico, a meu ver, mais plausível 
para a compreensão do Brasil, sob o risco de 
uma cultura nacional pelo viés amazônico 
de/do Ser. Isto não implica afirmar, o que 
seria um ato inconseqüente do poeticismo 
proposto neste ensaio, que os outros brasis 
não estão subordinados a um espaço repre-

sentacional sem fronteiras, e que, portanto, 
desloca-se no tempo e no espaço como 
corpo móvel, regional e universal. Antes, o 
que está posto na realidade de mais de 500 
anos de literatura é que os traços originá-
rios, corrompidos ou não, dos brasis que se 
assenhoraram da pena histórica, distancia-
ram-se, sobremaneira, do ambiente no qual 
as transformações parecem ter marcado a 
escrita duma identidade pautada no homem 
da/na floresta ou da floresta do/no homem 
– relação interdialógica que permite inferên-
cias históricas, historiográficas, teóricas, filo-
sóficas, ideológicas e, por fim, poéticas. Daí, 
a singularidade de uma abordagem que, ao 
tratar da Poética do Verde, não se defende, a 
priori, um estudo secular ou organizado de 
uma letra artística específica da Amazônia. 
O contrário desta assertiva parece indicar o 
rumo mais adequado para  a  edificação  do  
aparato  crítico  e  ideológico,  encerrados  na  
questão, a posteriori. Qual seja: a letra artísti-
ca conceituada pela historiografia tradicional 
é o ponto de partida para a compreensão da 
Poética do Verde, pois o paradoxo aparente 
não desconstrói a tarefa hermenêutica desta 
literatura de caráter único. O retorno às águas 
primordiais somente poderá ser empreendi-
do através da visão macroscópica de um país, 
que não elencou os elementos constitutivos 
de um povo em formação, respeitando todas 
as suas manifestações culturais. Do Brasil 
para a Amazônia – esta é a bússola indicada 
para adentrar o universo verde. 

A Poética do Verde, ao estabelecer os 
parâmetros plurais de interpretação dos tex-
tos representativos do universo compreen-
dido como Amazônia, deverá, portanto, 
vislumbrar a natureza hologramática, que 
perfaz a escrita literária da Amazônia como 
pertencimento pleno de uma linguagem 
singular e complementar de uma linguagem, 
que revela o ser amazônida em instância 
fundadora e refundadora das realidades, que 
se desdobram, a partir de uma linguagem 
baseada na visão tríplice sobre uma região, 
que emerge multifacetada em sua origem, e 
desvela, sob olhares múltiplos, as sentenças 
que vetorizam a verdade duma mensagem 
que nasce, por excelência, universal. Desse 
modo, o meu intento, através da constata-
ção de um processo originário que, per si, 
deflagra a questão identitária do amazônida, 
deve estabelecer como porto de ancoragem 
não as equações possíveis e debilitadas, que 
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determinam o ser brasileiro no universo 
verde. A dimensão do componente verde 
é, essencialmente, a modulação de um ser 
genuinamente brasileiro, que não fora cor-
roído por processos culturais transplantados 
ou por violações duma linguagem, que, em 
algum momento histórico, tentou arrancar 
do solo amazônico o caule que representa a 
voz, a verdade, a vida e a literatura de um ser, 
que, para além das classificações mutáveis, é 
a substância a conferir a cor, a tonalidade, o 
som e a imagem das gentes, que, em outras 
regiões, constituíram o tal ser brasileiro, na 
tal brasilidade; tão corrompida e tão distante 
da nascente primeva.

A abordagem sobre o tema da identida-
de e sua questão identitária está imbricada 
na construção do conceito de brasilidade, 
que, a meu ver, não está esgotado, pois 
descambou para o desvio epistemológico 
quando a cultura amazônida não foi incluída 
no rol dos índices representativos de uma 
nação em franco processo de formação. Se, 
por um lado, as produções poéticas, que 
foram arroladas nos vagões ideológicos da li-
teratura predicada por nacional, apontaram 
para linguagens plurais, que se basearam 
em preciosismos duma língua, também 
nacional, âncora para uma independência 
lingüística e, por conseguinte, literária dos 
modelos vigentes – diga-se: Europa –, por 
outro lado, parece-me que o projeto identi-
tário de uma letra – artística, que revelasse, 
de fato e de direito, o ser brasileiro, em sua 
vertente originária, e localizado em seus 
próprios ambientes, não fora planejado, 
segundo os modelos canônicos estabelecidos 
pela Crítica e pela Historiografia literárias, 
respectivamente. As produções poéticas na, 
da e sobre a Amazônia avultaram-se, ao lon-
go do tempo, não se apartaram da realidade 
brasileira e mantiveram em sua escrita o 
risco ontológico do ser amazônida, que, em 
última análise, é elemento primo e autêntico 
a representar a brasilidade tão buscada e 
tão almejada pelas tintas e pelas grafites da 
intelligentsia brasileira. 

De costas para a Amazônia, o Brasil 
construiu uma letra – artística singular, mas 
incapaz de perceber, em curta distância, o 
matiz mais genuíno, que completaria o con-
ceito possível sobre a identidade nacional, 
através da letra – artística. De frente para o 
universo amazônida e com os pés fincados 
na floresta, como as raízes que, de lá, nunca 

foram arrancadas, hoje, redescobre-se uma 
nação com gradações de cores exponencial-
mente mais caleidoscópicas, aumentando, 
sobremaneira, as diferenças que sempre 
existiram, mas que não haviam sido, ainda, 
reconhecidas. Uma poética hologramática, 
sim, mas uma poiesis de fundo verde e uma 
identidade brasileira em tons multirraciais e, 
portanto, universalizantes.

Referências Bibliográficas
ANGENOT, M. et al. Teoria literária: pro-
blemas e perspectivas. 1.  ed.  Tradução: LUÍ-
SA, A.; PEREIRA, M. S. Lisboa: Publicações 
Dom Quixote, 1995.
ARISTÓTELES. Poética. Tradução de Eu-
doro de Souza. Lisboa: Imprensa Nacional / 
Casa da Moeda, 1986.
BAUMAN, Z. Identidade. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editora, 2005.
CASTRO, M. A. DE. Poética e poiesis: a 
questão da interpretação. Faculdade de Le-
tras – UFRJ, Série Conferências, V. 5.  Rio de 
Janeiro, 2000.
CORRÊA, I. E. J. Fronteiras da literatu-
ra: discursos transculturais. V. II. Organiza-
ção de Luíza Lobo. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 1999. 
COUTINHO, A. A literatura no Brasil. 3. 
ed. Vols. III e IV. Rio de Janeiro: José Olym-
pio, 1986.
EAGLETON, T. Teoria da Literatura. São 
Paulo: Martins Fontes, 1988.
FERREIRA, A. B. DE. H. Novo Aurélio sé-
culo XXI: o dicionário da língua portuguesa. 
3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
HEIDEGGER, M. O ser e o tempo. Parte I.  
2. ed.  Tradução de Márcia de Sá-Cavalcanti. 
Petrópolis: Vozes, 1988.
__________.___________. Parte II. 
Tradução de Márcia de Sá-Cavalcanti. Petró-
polis: Vozes, 1989.
HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. 4. ed. 
São Paulo: São Paulo, Companhia das Letras, 
1963.
JAUSS, H. R. A história da literatura 
como provocação à teoria literária. 
Coordenação e tradução de Luiz Costa Lima. 
Tradução de Sérgio Tellaroli. São Paulo: Áti-
ca, 1994.
LOUREIRO, J. DE. J. P. Cultura amazô-
nica: uma poética do imaginário. Belém – 
Pará: CEJUP, 1995.
RIBEIRO, J. C. DE. S. A poética das cida-



661

des. Organização de Luíza Lobo & Márcia 
Gonçalves S. Faria. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 1999.
SILVA, V. M. DE. A. Teoria da Literatura. 
3. Ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1979.
SODRÉ, N. W. Síntese de História da 

Cultura Brasileira. São Paulo: Bertrand 
Brasil, 2003.
SUHAMY, H. A poética. Tradução: DUTRA, 
W. Revisão & notas: Lima, L. C. Rio de Janei-
ro: Jorge Zahar Editores, 1986.



662
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Contextualizando
Para compreensão da diversidade ama-

zônica reivindicamos “Tratado de Educação 
Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global” como o documen-
to básico de princípios que inspira a ação 
dos educadores ambientais articulados em 
rede em todo o Brasil. O Tratado foi gerado 
num processo mundial de consulta e nasceu 
na Jornada Internacional de Educação Am-
biental, durante o Fórum Global paralelo à 
Rio-92 e dá a identidade da EA que vivemos: 
uma EA política e transformadora, pela 
construção de sociedades sustentáveis.

Dentro deste contexto, este estudo 
visa contribuir com a Diversidade Cultural 
na Amazônia com reflexões acadêmicas 
voltadas para os temas da Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável – RIO+20 - economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e 
da erradicação da pobreza e a governança 
global internacional para o desenvolvimento 
sustentável. Desta forma pretende abordar 
as questões multiculturais no âmbito da 
educação ambiental como responsabilidade 
de todos.

  Uma das intenções deste estudo é 
contribuir para as reflexões relacionadas 
Amazônia proporcionando um dialogo trans-
versal com o cruzamento de informações 
voltadas para a diversidade da identidade 
cultural na amazônica, que aproxima em 
um único espaço os diversos segmentos que 
compõem esta polêmica e complexa parte do 
planeta amplamente marcada pelo processo 
de imigração exploratória e pela densa cons-
tituição de suas fronteiras. 

O propósito é contribuir para a intera-
ção de estudos sobre a Amazônia no processo 
de construção dos diálogos interculturais 
entre culturas, línguas, experiências, visando 
ampliar os saberes sobre a diversidade cultu-
ral do ambiente amazônico. Almejamos com 
isso abrir novos horizontes para o intercâm-
bio de estudos sobre os biomas amazônicos 
produzidos no âmbito do Grupo de Pesquisa 
Práxis, vinculado ao Mestrado em Educação 

da Universidade Federal de Rondônia, numa 
interação acadêmica interdisciplinar com o 
Mestrado de Letras, dentre outros estudos 
que reflita a Amazônia e seus horizontes 
plurais.

O multiculturalismo dos saberes 
amazônico

Os estudos a respeito da diversidade 
cultural em Rondônia tem demonstrado que 
este estado é formado por uma diversidade 
de ambientes e ecossistemas que envolvem 
uma ampla gama de etnias, raça e gêneros, o 
que, em nosso entendimento, caracterizaria 
a formação de uma rede de saberes amazô-
nicos multiculturais. Isso nos proporciona 
mergulhar em vários cenários culturais de 
formações hibridas herdada pelos processos 
de colonização da Amazônia brasileira. 

Não resta dúvida que, para quem 
conhece o bioma amazônico de se observar 
florestas tropicais, cerrado, campos naturais, 
serras, planície e pantanais. Neste contexto 
geográfico amazônico, o estado de Rondônia 
oferece grande variedade de belezas cênicas e 
uma ampla diversidade de riqueza biológica 
que auxilia sobremaneira na construção da 
identidade cultural da região. 

A capital do Estado de Rondônia, a his-
tórica cidade de Porto Velho, banhada pelo 
o rio Madeira, abriga espécies de mamíferos 
aquáticos únicos da Amazônia, como o boto 
tucuxi e o peixe-boi, criando no imaginário 
da população local uma diversidade de mitos 
e lendas que forma uma ampla diversidade 
de valores culturais, traduzindo um multi-
culturalismo significativo na formação da 
identidade da população amazônica. 

Neste cenário formado pela diversidade 
cultural, temos ainda o encontro às águas 
dos rios Mamoré e Pacaás Novos que juntos 
tornam-se importantes atrações na cidade 
fronteiriça de Guajará Mirim que com bo-
tos, jacarés, araras e garças, possibilitam 
a criação de outros valores na formação da 
identidade dos povos amazônicos.

O belíssimo e encantador Vale do 
Guaporé é outra região de extraordinária 
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diversidade ecológica e cultural. Nesse 
ambiente é possível caminhar na mata, per-
correr o rio com canoa, mergulhar em águas 
cristalinas, acampar numa praia selvagem, 
praticar esportes em meio à natureza, visitar 
vilas de pescadores, reservas extrativistas, 
que nos leva a um amplo cenário de fontes 
hibridas para o estudo da diversidade cultu-
ral da Amazônia.

Do ponto de vista do pantanal rondo-
niense há atrativos que nos remete a paisa-
gens proporcionadas pelo Rio Guaporé, com 
praias, ilhas e abundância de aves aquáticas, 
borboletas e botos. As áreas de várzea, com 
um amplo criadouro de peixes, jacarés e 
tartarugas, são uma rota atraente para aves 
migratórias.  .

Há ainda a reserva extrativista de Pedras 
Negras, localizada no centro do Pantanal do 
Guaporé, que oferece a oportunidade para se 
conhecer os costumes e a sabedoria dos po-
vos da floresta, que se relacionam de forma 
multicultural: o ser humano, a natureza e a 
diversidade cultural.

Do ponto de vista histórico a região 
amazônica no estado de Rondônia possui 
um acervo de culturas hibridas formada por 
seringalistas e seringueiros, ribeirinhos e os 
povos indígenas, uma diversidade de qui-
lombos e quilombolas, que ainda merecem 
melhor investigação para a compreensão da 
diversidade de saberes multiculturais ama-
zônicos. 

Dentro deste contexto, o estado de 
Rondônia possui uma diversidade histórica 
de culturas que fascina o nosso olhar como 
pesquisadores em educação. O nosso olhar 
pesquisador nos leva ao cenário épico da 
Ferrovia Madeira-Mamoré e ao Real Forte 
Príncipe da Beira, que serviu de guarnição 
e defesa do território brasileiro, como am-
bientes naturais de fonte potencial para os 
estudos do hibridismo cultural da identidade 
amazônica no estado de Rondônia.  

Nessa relação dos estudos da diver-
sidade cultural da Amazônia a partir do 
estado de Rondônia, há fortes traços das 
identidades indígenas e diversas influências 
culturais de outros povos que historicamente 
contribuíram para formação de uma cultura 
hibrida com o perfil multicultural exclusivo 
da Amazônia. O resultado desta diversidade 
é percebido na expressão das identidades 
culturais do Estado, na rica gastronomia, no 
folclore, na beleza do artesanato e na medi-

cina popular, e até no uso de ervas natural 
para a cura de diversas doenças tropicais da 
região.

O folclore do estado tem grandes valores 
culturais na dimensão pedagógica dos mitos 
e lendas da Amazônia. Entre assas manifes-
tações temos a quadrilha ‘Flor do Maracujá’, 
em Porto Velho, e o ‘Festival Folclórico da 
Pérola do Mamoré’, em Guajará-Mirim, 
entre outras inúmeras manifestações popu-
lares que revelam os valores da diversidade 
cultural da Amazônia. 

Na construção do imaginário popular 
de Rondônia, como estado de fronteira 
de grande valor cultural, além do folclore 
comum à Amazônia, as lendas originadas 
da construção do ‘Real Forte Príncipe da 
Beira’ e uma grande diversidade de mitos e 
lendas indígenas e quilombolas que possuem 
grandes valores pedagógicos e didáticos que 
nos ajudam a compreender a dimensão do 
multiculturalismo na formação da identida-
de cultural dos povos da Amazônia.

O mar de dentro da iconografia 
amazônica

A iconografia do mar de dentro que se 
quer refletir com as narrativas imagéticas 
é uma reflexão sobre a educação ambiental 
de caráter multicultural acerca dos graves 
problemas ambientais que enfrentam a 
humanidade nos ambientes amazônicos. Na 
perspectiva imagética o teólogo e filosofo 
Leonardo Boff (1996) traz a contribuição de 
que “o estado de mundo está ligado ao estado 
de nossa mente”. Recorremos ao que afirma 
o escritor:

“Como nunca antes na história 
do pensamento, a palavra grega 
ethos assume seu pleno sentido. 
Para os gregos, ethos significava 
fundamentalmente a morada hu-
mana, não em sua materialidade, 
mas em seu sentido existencial 
como aquela porção da nature-
za (physis) que reservamos para 
nós, a organizamos e cuidamos 
de tal modo que se transforma em 
nosso habitat, o lugar onde “nos 
sentimos em casa”, protegidos e vi-
vendo em harmonia com todos os 
que nela habitam, com os vizinhos 
e com a natureza circundante. A 
diligência com qual cuidamos da 
casa, a forma dos relacionamentos 
dentro dela e para fora, constroem 
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concretamente aquilo que significa 
ética. Entretanto, para nós hoje, o 
ethos-morada não é mais a nossa 
casa, a nossa cidade ou o nosso 
país. É o inteiro planeta Terra, fei-
to ethos-Casa Comum.”

Só este fato já suscita a questão: qual 
deve ser o ethos que nos permite conviver 
todos juntos, vindos das mais diferentes 
regiões da Terra, com suas culturas, tradi-
ções, religiões e valores éticos? Que opções 
assumir, que coalizão de valores favorecerem 
para que a comunidade e a sociedade huma-
na, a vasta comunidade de vida e a inteira 
comunidade terrenal possam conviver com 
um mínimo de paz e de justiça?

Desta forma, se o mundo está doente é 
o indicio de que nossa psique (alma) também 
está doente. O argumento é que há agressões 
contra a natureza e vontade de denominação 
porque dentro de cada ser humano funcio-
nam visões, arquétipos, emoções que levam 
a exclusões e a violências marcadas pelos 
traços multiculturais dos processos de colo-
nização. 

Nesta perspectiva, considera-se que 
existe uma ecologia interior bem como 
uma ecologia exterior que se condicionam 
mutuamente, o hibridismo cultural. Para 
Boff (1996, p. 33), o universo adormecido 
das relações humanas para com as coisas é 
internalizado, como a referência ao pai, mãe, 
ao meio ambiente, entre outros; com esses 
conteúdos se transformando em valores e 
antivalores, atingindo as relações ecológicas 
de forma positiva ou negativa: “A ecologia 
mental procurar construir uma integração 
psíquica do ser humano que torne mais 
benevolente sua relação para com o meio 
natural e social e que fortaleça um acordo de 
reverência e equilíbrio mais duradouro com 
o universo” (BOFF, 1996, 56).                                                 

Neste prisma da ecologia profunda para 
a compreensão dos processos históricos de 
uso e ocupação do solo na Amazônia é fun-
damental que se possa realizar um mergulho 
no mar de dentro da ecologia profunda do 
multiculturalismo das almas pantaneiras e 
amazônicas, com base na herança cultural 
do colonizador. Esse estudo reflexivo almeja 
realizar a “iconografia do mar de dentro” 
como uma tentativa de construir um diálogo 
intercultural pelas trilhas pedagógicas da 
Educação Ambiental (EA) numa interface 

com a iconografia dos saberes de homens e 
mulheres amazônicos, tendo como alvo de 
reflexão, a educação na perspectiva da for-
mação docente. Lembrando Paulo Freire em 
questões vitais tais como: “quem queremos 
formar”, “para quê queremos formar?”, “a 
favor de que nós formamos?” e “contra o que 
nós formamos?”.

Tomando como fio condutor esses ima-
ginários por meia das narrativas imagéticas, 
o mergulho no mar de dentro das sagas 
biorregionais é uma tentativa de buscar nas 
expressões do imaginário das almas de cada 
lugar. Com a sensibilidade poética aguçada 
para mergulhar no mar de dentro em busca 
de captar e revelar narrativas imagéticas 
míticas que expressam o semântismo multi-
cultural de cada lugar.  O que ganharia a for-
mação de professores com este “mergulho”.

Além do hibridismo icnográfico as 
narrativas imagéticas trazem um significado 
mais profundo da vida que não é de ordem 
material. O significado mais profundo das 
narrativas imagéticas não se encontra 
necessariamente explicito. O significado é 
imaterial, jamais foi ou virá a ser um assunto 
visível passível de ser registrado fotografi-
camente. Os vestígios da vida cristalizados 
ou digitalizados nas narrativas imagéticas 
passam a ter sentido no momento em que se 
tenha conhecimento e se compreendam os 
elos da cadeia de fatos ausentes da imagem 
(KOSSOY, 1989). 

Dentro deste cenário, a nossa proposta 
como pesquisadores com discurso imagético 
é construir estudos críticos na tentativa de 
reconhecermos as diferenças e a pluralidade 
cultural do pensamento humano nos ecos-
sistemas pantaneiro e amazônico por meio 
da representação da imagem fotográfica. 
Desta maneira mergulharemos nas paixões 
pelo possível com a racionalidade aguçada 
de que novas trilhas serão abertas no sentido 
de buscamos unir o uno ao múltiplo. Essa 
tentativa é a grande paixão pedagógica que 
mobiliza o desejo dos educadores ambientais 
em construir novos processos de ensino 
aprendizagem para as práticas de educação 
ambiental. 

Maturana (1998) nos leva à leitura das 
relações sociais que acontecem no respeito ao 
outro como legítimo outro, cujas motivações 
se encontram no amor. A leitura dialógica 
da obra de Maturana nos revela o sinônimo 
entre conhecer e viver, que se vincula à nossa 
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forma de nos relacionar no mundo e de como 
organizamos tais relações, o viver-conhecer, 
que passa a significar ao mesmo tempo a 
criação e a recriação do sistema em relação. 
Daí emerge o social, onde ganha relevância 
o amor, como emoção fundante da própria 
vida: “A emoção fundamental que torna 
possível a história da hominização é o amor” 
(MATURANA, 1998, p. 23). 

Assim como Freire, Maturana não se 
refere ao que o senso comum convencionou 
tratar como um sentimento. Para o autor, o 
amor é uma emoção, porém, entendida como 
emoção fundante do social: o amor. Como 
se fora um elemento estrutural da fisiologia 
humana. Assim, compreendemos que para 
ambos os autores, o chileno e o brasileiro, o 
amor é a emoção são expressão da alma da 
social.

Neste cenário, acreditamos que a 
Educação Ambiental, em muitos currículos, 
inclusive no de formação docente, tem sido 
apresentada baseada em conceitos frágeis, 
descomprometidos com o social, com o locus 
onde vivem os sujeitos, permeada, inúmeras 
vezes, de ativismo, irrefletida, polarizada, 
muito distante de uma EA que se pensa 
transformadora e que venha a contribuir 
efetivamente para a mudança de mentali-
dades, valores e atitudes frente ao mundo, 
algo preconizado por Freire e que deve estar 
presente, necessariamente, nos currículos de 
formação de professores.

Para estudarmos o semantismo da alma 
de cada lugar reconhecemos que esta opção 
epistemológica tem a intenção de construir 
uma nova ética capaz de sensibilizar as pes-
soas para os processos de transformações 
necessárias. É importante comentar também 
que os nossos estudos são sustentados nas 
práticas críticas da educação humanista e 
libertadora de Paulo Freire (1992) e Peter 
Mclaren (2001) numa perspectiva pós-colo-
nial, como forma de conhecermos as relações 
multiculturais impostas e deixadas pelos 
colonizadores. 

Neste prisma, pretende-se reconhecer, 
por meio da metodologia das percepções 
sociais, as diferenças culturais presentes na 
pluralidade do mundo atual no qual vivem os 
povos da Amazônia. Reportamo-nos a Paulo 
Freire (1992, p. 94):

O que acontece é que a luta é uma 
categoria histórica. Tem, por isso, 
historicidade. Muda de espaço-

tempo a espaço-tempo. A luta não 
nega a possibilidade de acordos, 
de acertos entre as partes anta-
gônicas. Os acordos fazem parte 
igualmente da luta. Há momentos 
históricos em que sobreviver de 
todo social coloca ás classes a ne-
cessidade de se entenderem, o que 
não significa, repitamos, estar-se 
vivendo um novo tempo histórico 
vazio de classes sociais e de seus 
conflitos. Um novo tempo histórico 
sim, mas em que as classes sociais 
continuam existindo e lutando por 
interesses próprios. 

Assim é que a dialógica freiriana como 
encontro de sujeitos que procuram dar signi-
ficado às coisas e que se consolida na práxis 
social, é a ferramenta mais adequada para 
a metodologia do pensar-agir, do indignar-
se-e-agir, do buscar-transformar. O diálogo 
freiriano nos encaminha à transformação, 
partindo sempre da transformação de nosso 
olhar e agir no mundo: “[...] o verdadeiro 
diálogo não pode existir se os que dialogam 
não se comprometem com o pensamento 
crítico [...]” (FREIRE, 1980; p. 83-85).

O olhar pesquisador sobre os sabe-
res amazônicos

Na perspectiva do olhar autóctone do 
pesquisador em educação, acredita-se que 
as comunidades amazônicas podem oferecer 
significativos subsídios para compreensão 
dos impactos ecológicos, culturais e antropo-
lógicos na formação da identidade cultural 
do estado de Rondônia e seu entorno de 
fronteiras geopolíticas e sociais.

 Compreender essa diversidade cultural 
nos leva a refletir sobre a necessidade cabal 
que temos de construir currículos e progra-
mas no âmbito da educação básica e superior 
voltados para os saberes amazônicos. 

Neste contexto epistemológico, acredi-
tamos que educação ambiental na perspecti-
va dos estudos da diversidade cultural para 
compreensão dos diálogos interculturais na 
Amazônia, pela natureza pedagógica destes 
saberes, apresentam alternativas que podem, 
não apenas melhorar os currículos de for-
mação docente, mas, sensibilizar as pessoas 
sobre a teia da vida, iniciando um processo 
de formação da consciência crítica do futuro 
professor através da mediação pedagógica de 
sensibilização ambiental voltada para a com-
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preensão do multiculturalismo amazônico. 
Desta forma, nas trilhas da educação 

ambiental como um aporte fundamental à 
formação de professores críticos e engajados 
socialmente, educação ambiental torna-se 
instrumento didático para se pensar a educa-
ção no âmbito natural e cultural, Acreditamos 
que esse aporte possibilita levar as pessoas 
a refletirem sobre suas atitudes quanto aos 
graves problemas ambientais que afetam a 
humanidade. 

Sato (1999, p.11) nos alerta que a 
“educação ambiental não é estudo do ser 
humano, nem isoladamente da sociedade e, 
nem dos fragmentos da natureza. A educação 
ambiental deve se preocupar com a integra-
ção das três esferas, para conseguir alcançar 
um pensamento mais complexo, mais justo, 
que considere uma visão mais integradora da 
sociedade humana e de suas relações com a 
natureza”. 

Como entrelaçar os saberes aqui enun-
ciados a Educação Ambiental e a formação 
docente, os currículos a serem revistos cri-
ticamente e a formação humanística voltada 
para a responsabilidade social como seres 
planetários que somos.

 Nesse ensaio para o sobre a diversidade 
cultural na Amazônia voltamos os nossos 
olhares para o etnoconhecimento dos povos 
amazônicos, e nos propomos refletir sobre 
os fragmentos culturais da Amazônia. Com 
a percepção aguçada de olhar de autóctone 
sobre a Amazônia, podemos fazer uma 
tentativa de compreender as relações das 
diversidades culturais que foram impostas 
pelos colonizadores na formação cultural 
dos povos da Amazônia  a partir do estado de 
Rondônia. 

Em Rondônia a alma do lugar nos 
mostra arraigados os traços das tradições 
herdadas de Candido Mariano Rondon, que 
para uns foi herói e para outros foi opressor. 
Como Rondon era oriundo de uma tribo de 
pantaneiros com uma diversidade cultural 
hibrida, é perceptível a presença indígena, 
quilombola e outros tipos de colonizadores 
de perfil cultural herdado dos colonizadores 
portugueses e espanhol na formação do hi-
bridismo cultural da identidade Amazônica. 

Exemplificando, podemos incluir a dis-
cussão do multiculturalismo nos currículos 
e programas da formação docente a partir 
da compreensão da alma da Amazônia, 
observando, por exemplo, que nas moradias 

antigas, nichos com santos são cultivados 
na tradição religiosa da comunidade. Essa 
mesma relação é percebida também nas 
comunidades de ribeirinhos e quilombolas 
da Amazônia. Esses ‘recortes’ culturais nos 
mostram que há presença de hibridismo 
cultural na formação da identidade amazô-
nica. Os nichos religiosos entre o sagrado e 
profano são signos e símbolos de séculos de 
tradição e fé na formação da cultura dos sa-
beres amazônico. A maioria possui uma forte 
relação de interação entre a comunidade e os 
ecossistemas. E como se fosse a própria alma 
do lugar, pois possui uma forte inspiração 
de relação entre a fé e a natureza/cultura 
dos diversos ambientes plurais da Amazônia 
brasileira. 

Para Marques (1995), o sistema de cren-
ças no conhecimento ecológico tradicional, 
abrange uma conexão entre seres humanos 
- seres sobrenaturais. Neste sentido, ele 
comenta que crenças em seres sobrenaturais 
reguladores de recursos naturais tem sido 
bastante documentados e nelas são feitos 
altos investimentos emocionais por parte 
de varias etnias e povos. E delas, decorrem 
consequências etnoconservacionistas. 

Neste contexto investigativo do etnoco-
nhecimento, é que trazemos a necessidade 
de se buscar compreender como alguns dos 
povos amazônicos constroem as relações 
multiculturais entre sua religiosidade e o 
conhecimento ecológico e cultural com os 
ecossistemas amazônico e pantaneiro. Tais 
conhecimentos, se trazidos para a formação 
docente, certamente facilitará o processo de 
compreensão, de mergulho do professor em 
direção aos conhecimentos trazidos pelos 
alunos em vários contextos amazônicos. 

Na cosmologia da fé dos povos ama-
zônicos e os ‘Santos canonizados’ da Igreja 
Católica existe uma relação interativa que 
permite o cuidado ambiental. Neste uni-
verso cosmológico encontramos pessoas 
cultivando vários santos com forte interação 
ecológica e cultural. Alguns depoimentos 
apresentam existência de Santos para o com-
bate de bicho-do-mato (cobras), para aman-
sar cavalo bravo, para amenizar tempestade, 
entre outras necessidades dos costumes de 
cada lugar.

Considerações
Com este estudo queremos demonstrar 
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que a Universidade Federal de Rondônia, 
por meio de estudos acadêmicos, pode 
constituir uma ‘Rede de Saberes Amazôni-
co’ diferenciado, que pode se concretizar 
como um movimento de ensino, pesquisa e 
extensão superior diferenciada, nos cursos 
de formação de professores, descolonizando 
o currículo. Conhecer os saberes a partir da 
compreensão dos paradigmas da educação 
intercultural, do multiculturalismo crítico 
de resistência, com objetivo de criar oportu-
nidade de oferta de diversos conhecimentos 
sobre a humanidade do planeta terra. 

Nos escritos de McLaren (2001), po-
demos fazer a leitura critica em torno das 
imagens de mercadorias vistosas e vulgares 
que estão presentes em abundancia nos 
meios de comunicação, favorecendo um 
individualismo atomístico, que nos desvia da 
necessidade de analisar as condições sociais 
reinantes, as relações de poder e de privilégio 
opressivas. 

Desta forma, as narrativas imagéticas 
do mar dentro imagens reforçam uma 
ideologia consumista que se caracteriza pela 
crença de que a qualidade da vida cotidiana 
é impreterivelmente melhorada por meio da 
criação contínua de riqueza material. 

No âmbito da educação os currículos 
colonizados no ambiente amazônico  não 
conseguem fazer a leitura da realidade cir-
cundante, dos saberes trazidos pelos alunos, 
porque, dominado, sem voz, desconhecendo 
a questão multicultural, se voltam para a 
pasteurização do conhecimento, para o con-
dicionamento e a manufatura dos desejos, 
dos sonhos, permanecendo a educação como 
processo de  escravidão da ‘ética do consu-
mo’.

Com esse ensaio reflexivo pretendemos 
provocar a interação entre pesquisadores dos 
ambientes amazônicos, afirmando a identi-
dade, a alteridade e a solidariedade entre os 
povos, com a troca de saberes intercultural.  
A proposta do mesmo se fundamenta na cul-
tura de rede como um movimento de educa-
ção superior diferenciado que não obedece à 
lógica do pensamento burocrático ocidental. 

Pensar a produção do conhecimento do 
mar de dentro na cultura de rede  constituem 
na troca de saberes que passa pela pedagogia 
dos diálogos  interculturais dos povos da 
Amazônia com valorização dos pensamentos, 
memórias e lembranças, significados e signi-
ficantes, resultando na produção e vivência 

ambientais que dialogam com a cultura e 
natureza dos diversos territórios e povos da 
Amazônia. 
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A imagem acima, criada por Hélio Melo 
retrata uma realidade vivida por muitos 
nordestinos que migraram para os seringais 
amazônicos no final do século XIX e inicio 
do século XX. Motivados pela busca de me-
lhorias de vida através da extração do látex. 
Vinha também, uma grande parcela, motiva-
da e “obrigada” a deixar sua terra natal por 
serem atingidos pela seca do nordeste.

O artista vai delineando a vivência do 

homem do interior do seringal que era opri-
mido, ofuscado e desprezado não só pelo pa-
trão “seringalista”, mas também pelo grande 
contraste de realidade cultural e ambiental 
de seu lugar de origem, a floresta amazônica. 

A dificuldade de adaptação dos serin-
gueiros a realidade desse oficio, sobretudo 
pela forte vinculação aos seus modos de 
vida, formados em sua vivencia no nordeste. 
Os nordestinos, ao chegarem à Amazônia, 
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encontravam um ambiente totalmente di-
ferente ao de sua terra natal, adivinham de 
uma terra castigada pela seca, tinham como 
principal fonte de trabalho a agricultura. Nos 
seringais além de inicialmente nem poderem 
realizar a agricultura de subsistência, o que 
os castigavam eram as chuvas em demasia.

Esse ambiente inverso encontrado 
nos seringais amazônicos dificultou para a 
“acomodação” do novo ambiente. O que lhes 
motivava era a esperança de um retorno para 
seu lugar de origem, vale ressaltar que mui-
tos deles foram trazidos sem suas famílias e 
eram enganados, e iludidos com as propa-
gandas ilusórias de enriquecimento. 

Esse homem retratado na imagem, 
de olhar triste, cansado e iludido, é apenas 
um exemplo de solidão e abandono que os 
mesmo sofriam no interior da floresta ama-
zônica. Eram homens que contribuíam para 
a consolidação do “sistema de aviamento”, 
porém excluído da ação do pode público que 
não se importavam com suas angustias.

Podemos trabalhar também na pers-
pectiva de que o “sertanejo” não era apenas 
motivado por aventuras, ganância de enricar 
com facilidade. Como é colocado por muitos 
historiadores. As constituições dos seringais 
foram conflituosas para o processo de sobre-
vivência, como vimos acima que inicialmente 
não tinha nenhum interesse de se fixar defi-
nitivamente nos seringais.

As oposições vividas pelos “seringuei-
ros”, com o modo de vida particular vivido no 
cotidiano do sertão nordestino, ao chegarem 
nos seringais eram alvos de gozação. Que os 
faziam se tornarem cada vez mais homens 
rudes, tristes e decepcionados com as vidas 
que estavam levando no interior da floresta.

A todo esse contraste relatado, podemos 
dizer então que a adaptação dos sertanejos 
que estavam enraizados com sua terra natal, 
não foi nada fácil. 

Ao chegarem ao interior da floresta, de-
parava-se com uma vasta floresta, onde mui-
tas vezes ainda não tinha sido desbravada. 
As suas casas eram longes umas das outras, o 
que dificultava a comunicação e contato com 
o outro. Muitos deles manifestavam a vincu-
lação cultural e sentimental ao nordeste, difi-
cultando para uma adaptação breve. Muitos 
chegavam com um sonho de voltarem para a 
sua terra de origem, muito mais que intenção 
de enriquecer, a vinda para a Amazônia era 
uma alternativa para fugir da estiagem.

Como muitos vinham sem suas famílias, 
era essa principal motivação para enfrentar 
tanto sofrimento. A ausência da mulher nos 
seringais também os deixava tristes e deso-
lados.

Segundo Rocha(1998)  que trabalha 
com a questão

Ao dialogarmos sobre o viver dos 
migrantes e o que pretendiam nos 
seringais, é interessante observar-
mos o comportamento que tiveram 
em relação à atividade que junto 
com o pastoreiro foram elementos 
permanentes em seu cotidianos de 
sertanejo.

Portanto muitos migrantes não tiveram 
a oportunidade de optar por trabalhar na 
extração de látex, ou na agricultura, eram 
conduzidos e vigiados por seus patrões 
apenas para a exploração do “leite precioso”. 
Tendo que se adaptar a essa dura realidade. 
Contudo muitos dos trabalhadores retidos, 
forçados a permanecer em função do sistema 
de dominação que exerciam sobre eles, atra-
vés das casas aviadoras.

Homem que vive para sofrer. Podemos 
encontrar nas narrativas que os sertanejos 
“seringueiro advindo do sertão nordestino”, 
eram homens que viviam acanhados e tristes 
no interior das matas, ora pelo árduo trabalho 
que exerciam há anos, ora por um cotidiano 
monótono. Portanto nos textos literários o 
homem amazônico aparece, como um ser 
que não se encontra a si mesmo.  

 Segundo CUNHA (2003, pg.117) os 
habitantes dos confins da floresta viviam o 
ano todo uma “interminável sexta-feira da 
paixão”. Essas gentes sofridas viviam no si-
lencio misteriosos, onde as mesmas associa-
vam a magoa prodigiosa de Deus. Podemos 
notar também que essas gentes viviam em 
circulo fechado das estradas de seringa. Que 
por tão dura situação, eles não “não se re-
belam, ou blasfemam. “O seringueiro rude, 
ao revés do italiano artista, não abusa da 
bondade de seu deus desmandando-se em 
convícios” (Idem). “O que lhe resta a fazer 
é desvendá-la e arrancá-la da penumbra 
das matas, mostrando-a, nuamente, na sua 
forma apavorante, à humanidade longín-
qua”. CUNHA (2003). Em sua obra literária, 
mostra o cotidiano do homem da mata. Que 
escolhe uma data significativa, “sexta-feira 
da paixão” para fazer um ritual, constroem 
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um boneco, as sua imagem e semelhança, e 
o fuzilam. Percebe-se então que, fazem isso 
para se vingar de si mesmo, primeiramente 
pela ambição de tê-los levados a essa terra, e 
por terem uma vida sofrida, rotineira, cheias 
de desilusões e desventuras.

 Esse povo que sofre de uma fraqueza 
moral significativa e sobrevive em meio a 
uma vida decaída, vive e sobrevive em meio 
ao ciclo vital de uma terra sem história, 
CUNHA (2003) reafirma que a carência de 
registros e escrita desse povo, os fazia sem 
história. Uma idéia de que para se obtiver 
história são necessários registros escritos, 
diga de passagem uma conclusão um tanto 
que “rígida”.

CUNHA (2003, p.30) mostra a dura 
realidade vivida pelos seringueiros, que 
vivia esperando, pela intervenção do poder 
publico, na lastimável realidade precária em 
que viviam. A falta de comunicação agravava 
mais ainda para o isolamento desse povo. 

 Nestas “habitações vivia o nordes-
tino, triste, que espiava com os olhos com-
pridos o estirão que se encompridava atrás 
da chata e às frentes de sua visão” (MAIA, 
1978). 

MAIA (1978,p.25) trabalha com as 
construções de relações de sobrevivência 
do sertanejo, que vinha de um clima árido e 
seco, do nordeste brasileiro. Com o contraste 
encontrado nos seringais. Depararam-se 
com um clima quente e úmido, com animais 
ferozes e com índios que ainda não tinha 
contato com os brancos. Esse povo teve que 
se adequar e adapta-se, a tal realidade, para 
sobreviverem nas matas acrianas. Assim 
Maia (1978) nos fala que esses seringueiro, 
em sua grande maioria advinda do nordeste, 
procuravam as terras firme para se estalarem 
, e fora formando os seringais nas beiras dos 
rios, obviamente que a partir disso iam cons-
truindo esse outro sertão.

 Ao contrário do que se pode pensar, 
que o tempo do Homem acriano era destina-
do em sua grande parte a apatia. O autor nos 
mostra que 

Pelo contrário, esse precioso tem-
po era consumido, ativa e febril-
mente, em viagens e visitas a ou-
tros companheiros de isolamento 
selvático, na fuga impulsiva do 
animal gregário que é o homem, 
da solidão segregadora, para 
o convívio com outros seres da 

mesma espécie. Atingindo em sua 
mente por uma verdadeira neuro-
se de solidão, o homem extrativis-
ta da floresta fala sozinho ou com 
freqüência passa a conversar com 
o gato, ou com o cão que costuma 
possuir como companheiro, únicos 
seres que parecem compreender 
o seu drama e entendê-lo em sua 
magnitude (MAIA, 1978, P. 37).

É de suma importância perceber que 
o autor se preocupa entender o processo de 
emancipação dos seringueiros em relação 
aos mandos dos patrões “seringalistas”. 
Mostra o processo de saída dos seringais 
para a área urbana, ou melhor, falando, para 
as periferias de Rio Branco. E deparando-se 
com outra realidade o da cidade urbana.

CASTRO (1972, p. 25) nos mostra a 
uma permanente realidade que passavam 
os seringueiros ao chegarem aos seringais 
acrianos, pois ao desembarcarem já tinha 
uma divida, que por mais que trabalhem por 
muito tempo não iria saná-las. A miserável 
vida que tinha no nordeste nada mudara, 
com a vinda para a Amazônia.

Desta imobilidade do viver seringueiro, 
garantida por uma dívida permanente, nasce 
uma saudade, uma dor perdida, dos bons 
dias no nordeste distante e inalcançável. 
Dramas anônimos construídos por homens e 
mulheres exiladas nos seringais e pequenas 
cidades acrianas. 

Nos muitos “JustosChermont” (é a 
embarcação que leva Alberto para o centro 
do seringal paraíso, nas proximidades do 
Rio Madeira. Para viver sob a autoridade do 
Coronel Juca Tristão. Nesta obra, a Selva de 
ferreira de castro, os seringueiros se mostram 
completamente submissos aos mandos do 
seringalista, sendo que a disciplina e as 
normas são transgredidas cotidianamente.) 
iam construindo suas vidas, tanto nas “pe-
numbras” dos seringais como na veredas 
dos bairros periféricos de Rio Banco. Mas 
sempre com um interminável desespero 
permanente. Portanto, homens e mulheres 
construíam um Acre arraigado aos seus 
sentimentos.  

A chegada de “brabos”, de novos 
legionários que o Ceará e o Mara-
nhão enviavam à selva, era sempre 
motivo de galhofa para aqueles 
que já tinham amestrado na vida 
da terra insubmissa e de costumes 
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singulares (CASTRO, 1972, p. 61).

Contudo, o sonho que os levaram a che-
garem até os seringais estavam arruinando-
se. Segundo CASTRO (1972) o látex, “ouro 
negro”, estava em constante desvalorição 
no mercado internacional, mal dava para 
comprar seu alimentos para a subsistência 
. Muitos Albertos, Donas Yáyás, Guerreiros, 
JucasTristãoes, Balbinos, Firminos, Agosti-
nhos, Marias, Franciscos, Caetanos e Tiagos 
viam seus sonhos derramados, tal como o 
leite da seringueira, por meio dos movimen-
tos da economia internacional. Os seringais 
, abrigava agora milhares de dezenas de 
homens e mulheres que viam seus sonhos 
derramados, tal o leite precioso. 

Vale ressaltar que a formação cultural 
da Amazônia, está interligada a colonização 
e ao capital estrangeiro. Um exemplo disso 
foram os ciclos da borracha que atraíram 
milhares de nordestinos para o interior da 
floresta, obrigando-os a uma readaptação e 
construção de uma singular sociedade. 

Com toda uma relação que foi cons-
truída forçadamente, esses povos se viam 
obrigados a abandonarem seus sonhos de 
um dia saírem desse local. A idéia de um dia 
sair do seringal e tentar uma vida na cidade 
ou na agricultura eram esquecidos. “E sair 
para onde? Ali, pelo menos, pensava, tinha 
um teto, um trabalho humilde. Cidade? que 
iria fazer lá? Não sabia ler, não tinha pro-
fissão (FERRANTE, 2003, p.31). No fundo, 
esse homem tinha medo da “multidão”, do 
burburinho da cidade “grande”.

POTIGUARA (1998) em terras caídas 
(, romance de José Potiguara, constitui 
como memória e visão da realidade e de 
um tempo. Terra Caída mostra um mundo 
distante no tempo, mas ao mesmo tempo 
muito próximo do nosso momento. As 
tragédias vividas por particulares persona-
gens do romance são tão reais na vida de 
seringueiros  que viviam e sobreviviam nos 
seringais acrianos.), aborda uma temática 
importante para a construção das relações 
e experiências sociais que é, a presença da 
mulher nos seringais, era escassa, pois as 
dificuldade da viagem e comunicação, sem 
contar as  doenças e presença de animais 
ferozes, faziam da Amazônia a primeiro 
instante uma terra pouco habitada por mu-
lheres. O homem daqui foi constituído cada 
vez mais rustico e rude. Nesses varadouros 

estreitos e tortuosos, a tropa masculina se-
gue lentamente rumo ao centro do seringal. 
“num campo apertado entre a mata e o rio, 
a sede do seringal é apenas um embrião de 
povoado, um arremedo de rua paralela ao 
barranco”... Assim, às escuras, o seringal 
é ainda mais triste (POTIGUARA, 1998, P. 
27). 

Contudo , no centro da floresta, os seus 
habitantes estão condenados à tristeza do 
isolamento. 

Tou acostumado. Só tenho medo é 
de desaprendê a falá. Às vezes, sin-
to uma vontade danada de conver-
sá. Mas, com quem? Então, falo só 
e inté grito, pr’aomeno ouvir mi-
nha voz e me certificá de que não 
fiquei mudo (POTIGUARA, 1998, 
p.108).

O costume de passar longas horas a 
sozinho na mata, cortando a seringa para a 
coleta o látex, tendo que enfrentar animais  e 
índios arredios faz com que o “brabo” possa 
se adequar ao um ambiente inóspito  do para 
o viver humano. Esses homens perversos pela 
a ação da natureza, ou perversos de natureza, 
ainda que brutalizados pelo meio em que 
viviam, hostilizados pelas relações sociais 
que se estabelecem mostram-se carentes de 
emoção, afeto e carinho. Os “brabos” mos-
tram que apesar de todo o sofrimento que 
passam, eles podem amansar diante de um 
corpo feminino. 

Muitas mulheres vinham de Manaus 
e Belém para entreter os seringueiros, que 
muitas das vezes eram requeridas pelos 
coronéis de barranco ou pelo Governo do Es-
tado, e eram distribuídas nas colocações em 
troca das dividas saldada. Ou o seringueiro 
tentava estabelecer relações com as nativas, 
que por sua vez não se submetia aos regimes 
domésticos. Podendo acarretar perigo ou 
haver choques violentos. Portanto era quase 
nula essa relação de índia com seringueiro.

As trocas de dívidas não pagas e sem 
esperança de pagar eram motivo, também, 
para haver os acordos entre seringueiros e 
seringalistas no sentido de transferir a mu-
lher de um dono para outro.

De fato, as contas no seringal eram sal-
dadas por meio do sacrifício do “sexo frágil”. 
Mulheres eram negociadas, como animais na 
feira, em troca do saldo no contas correntes 
do patrão. As poucas mulheres figuravam 
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como moeda de troca nas relações entre 
patrões e seringueiros nos rincões da floresta 
acriana. Mulheres transitavam de colocação 
em colocação como prêmios para os serin-
gueiros que atendiam as regras e normas 
estabelecidas pelas elites extratoras do látex. 

No entanto, a sanha era apenas para 
romper um cotidiano de silencio, a amargura 
de dias onde se pensava que poderia virá 
mudo, dado que não exercitava a fala, não se 
conversam com ninguém. Essa sociedade de 
destino não alimentava uma relação de cari-
nho e afeto. São homens destemidos e duros, 
dado os muitos anos de labuta e silêncio nas 
matas. Com as mulheres suas relações eram 
frias, quase sempre beirando o anonimato.

Dado esse relacionamento ríspido e frio 
os casamentos, e depois as fugas, eram uma 
constante nos seringais acrianos. Mulheres 
sem opção que se casavam em troca de paga-
mento de dívidas ou aparências, meretrizes 
vendidas a bons preços nos diversos serin-
gais, mas que logo se apaixonavam por serin-
gueiros mais bem afeiçoados e trabalhadores 
que os seus. Essas fugas e transgressões da 
norma imposta garantiam a liberdade sexual 
e intima dessas mulheres.

Nessa idas e vindas de amores não reali-
zados o casamento atuava como a instituição 
máxima. No entanto, dada à ausência gene-
ralizada de sacerdotes, o que se estabelecia 
era o casamento civil, ou em outras palavras 
o concubinato. Segundo Parrissier (2009), as 
populações tinham como meio para conser-
var a sua dignidade, mesmo em uma situação 
de pecado, a fé. O verdadeiro casamento, o 
casamento cristão – último refugio da digni-
dade humana

Quando o padre está num bar-
racão, depois de ter batizado as 
crianças, dedicava-se aos casa-
mentos. Não é raro, então, ver um 
bom homem vir com esta conver-
sa: padre tenho uma vida real-
mente miserável, uma vida de pe-
cador, de escândalo público, vivo 
há vários anos com uma mulher, 
mas não sou casado (PARRIS-
SIER, 2009).

Esta vida de vergonha e de miséria só 
era posta ao seu fim quando regularizavam 
suas situações, ou seja, quando se casavam 
segundo as leis da igreja católica. Para que 
deixassem de viver na vergonha e na miséria 
era necessário o matrimonio católico. Essa 

era a condição para que o “marido não vai te 
bater, não mais depois do que antes (PAR-
RISSIER, 2009). Um outro motivo para o 
não casamento cristão era falta de dinheiro. 
“É pelo menos o que alguns invocam quando 
o padre lhes pergunta... (PARRISSIER, 2009, 
p. 34). Para sair desta má vida, segundo o sa-
cerdote narrador, era necessário sacramen-
tar a relação por meio da santa madre igreja 
católica. Era a condição para separá-lo dos 
demais animais da colocação. O seringueiro 
atendia aos clamores do padre não pela fé 
ou resignação, mas simplesmente por uma 
questão moral clara. Era necessário atender 
aos chamamentos de uma moral e valores de 
uma sociedade perdida. Os símbolos e signos 
norteavam um viver decaído e triste.

A imagem acima nos passa a principio, 
o desenho de uma espingarda, poronga, 
estopa, tigela, machado, balde, faca, cinto, 
calçado, enfim e outros instrumentos fun-
damentais para a realização da extração do 
látex. E ao lado direito da tela, temos um 
seringueiro, na sua rotineira labuta diária. 

Mas se pararmos para pensar, o artista 
Hélio Melo, nos que passar uma mensagem 
que vai além do que está exposto (explicito). 
Podemos então fazer uma analise histórico-
social, desse seringueiro que  está nesta 
imagem.

Esse mundo do seringueiro represen-
tado pelo artista plástico, nos mostra o coti-
diano do homem seringueiro, que vive para 
trabalhar na floresta, e esboça as relações 
que o mesmo se submete, tanto no trabalho, 
como no convívio com a natureza. 

Segundo ROCHA (1998) “ a estrada era 
conhecida era compreendida como um ca-
minho em ziguezague pela floresta”, ou seja,  
o sistema de aviação, os sentir-se prisioneiro 
de si mesmo. ROCHA (1998) vai mais além, 
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ao dialogar com Euclides da Cunha.
“A estrada de seringa foi caracteri-
zada por Euclides da Cunha, como 
o espaço que o seringueiro percor-
ria “...no seu eterno giro de encar-
cerado numa prisão sem muro”. 
Encarcerado nessa “prisão” o se-
ringueiro passava a maior parte 
de sua vida, extraindo o látex na 
esperança de saldar suas divi-
das e melhorar suas condições de 
vida. Presos pelo endividamento, 
a maioria deles, jamais conseguiu 
livrar-se das amarras que os deti-
nha “condenados em vida, vitimas 
acidentais” de uma história que 
precisa se recontada.”

Os nordestinos viviam em condições de 
extrema miséria, dizimados por doenças, ou 
até por uma alimentação precária. Eram ex-
plorados pelos donos dos seringais e vigiados 
por seus capangas.

Portanto, com já vimos que esse 
“homem-seringueiro” vinheram especifica-
mente para extração do látex, vivendo em 
condições sub-humanas tanto na viagem 
como na permanecia nos seringais. Isso os 
deixava mais ainda com um sentimento de 
desprezo e de abando. Os fazia sentir como 
se estivesse em uma vida monótona, de idas 
e vinda ao mesmo caminho, ou até mesmo 
em um aprisionamento sem fim, ou seja, 
num ciclo vicioso.

O autor ilustra um homem que ainda 
extrai látex, percebe-se então que está longe 
de ser um homem que se imponha, e sim um 
homem que muitas vez é levado a submeter-
se a um trabalho semiescravo.

O sistema de aviamento foi crucial para 
a condução da economia da extração da 
borracha, era o que estabelecia os laços de 
dependência e dominação. Logo, Hélio Melo 
através de suas obras denuncia o sistema.

Segundo CUNHA (2000), “o seringuei-
ro realiza uma tremenda anomalia: é o 
homem que trabalha para escravizar-se”. 
As condições de trabalho, os laços de de-
pendência e a forma como se constroem as 
relações, o homem no meio da floresta acaba 
escravizando-se. Tornando a dominação 
perceptiva, visto que o seringalista, o oprime 
em uma relação de exclusividade.   

CUNHA (2000) “o homem deixava o 
lugar e os seus. Penetrava as duas portas 
que o levam ao paraíso diabólico dos se-

ringais. É importante lembrar que todas as 
despesas são anotadas em uma conta em seu 
nome. Tanto da viajem como dos principais 
utensílios básicos para o trabalho, ilustrada 
na obra do Hélio. Vê-se então, uma prescri-
ção paradoxal e inflexível. Impõem-se um 
sistema de disciplina para regulamentação 
do trabalho e as condições do homem dentro 
da colocação. O tempo devia se dedicado em 
único e exclusivo para a extração do látex, 
não devendo ser gasto em outras atividade 
como por exemplo: caçar, planta e pescar.

Portanto, todo o sistema de aviamento 
era voltado para exploração do extrator do 
látex. Além das diversas formar de condicio-
na-los eram utilizadas, outros mecanismos 
para burlar o seringueiro, como por exemplo: 
o roubo nas contas feitas no barracão, como 
na pesagem das “pélas de borracha”.

Nota-se então, o horror das sociedades 
que nela se estabelecem. Sob esse paradoxo, 
nada é harmonioso. O homem se animaliza, 
produz o horror por não conseguir produzir 
uma cultura que se imponha ao ambiente.

CUNHA (2000), “conservação sistemá-
tica do deserto, e a prisão celular do homem 
na amplitude da terra.” Podemos concluir, 
que não era o clima, as doenças que eram 
as grandes causadoras da morte, mas sim 
o estado social, a instabilidade e fragilidade 
com que chegavam, o processo de trabalho 
no seringal que, além de extremamente soli-
tário , faltava  alimentação adequada

O seringueiro é sobretudo um solitário, 
perdido no deserto da floresta, trabalhando 
para se escravizar. Cada dia num seringal 
corresponde a uma serviço  , chegando 
e novamente partindo pelas estradas no 
meio da mata, todos os dias, sempre, num 
CUNHA(2000) “eterno giro de encarcerado 
numa prisão sem muros.
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Introdução
As análises sobre as literaturas africa-

nas escritas em língua portuguesa têm apre-
sentado reflexões e abordagens distintas, em 
particular para a obra de Mia Couto, bem 
como a possibilidade de analisá-la, tomando 
por base as propostas teóricas da literatura 
contemporânea e suas relações com o pós-
colonialismo. Diante dessa possibilidade, 
investigamos as relações de poder e submis-
são, no espaço ficcional de Luar-do-Chão, da 
perspectiva do discurso das personagens fic-
cionais do romance Um rio chamado tempo, 
uma casa chamada terra (2003), do escritor 
moçambicano Mia Couto. 

Nesse sentido, o presente artigo tem 
como objetivo analisar as relações de poder e 
submissão em, Um rio chamado tempo, uma 
casa chamada terra (2003), romance do 
escritor moçambicano, Mia Couto, tomando 
por base as propostas da teoria pós-colonial 
que tem como seus principais teóricos Ed-
ward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak 
e muitos outros. A escolha desse romance 
justifica-se pela presença, no espaço enun-
ciativo das vozes femininas, dada a situação 
de submissão e de silenciamento da mulher 
no contexto histórico e colonialista moçam-
bicano. Nesse sentido, a obra de Mia Couto 
interessa aos estudos culturais e literários 
porque, ao trazer essas vozes silenciadas para 
o espaço enunciativo, do referido romance, 
para contarem as suas histórias e as daque-
les que vivem sob o domínio do silêncio, em 
Moçambique pós-colonial, o narrador almeja 
restituir a “identidade negada e o rosto des-
figurado” dessas mulheres para a literatura 
africana contemporânea escrita em Língua 
Portuguesa.

Na reinvenção da arquitetura cultural, 
Mia Couto traz para o espaço enunciativo de 
sua ficção as vozes silenciadas para contarem 
as suas histórias. Nativos de Moçambique, 
Admirança, Dulcineusa, Mariavilhosa, 
Miserinha, Nyembeti, entre outros, ao ocu-
parem o espaço narrativo do romance ora 
analisado, configuram-se como vozes de 

resistência, uma vez que eles simbolizam os 
dilemas culturais e sociais vivenciados pela 
mulher moçambicana, na atualidade, como 
seres de “fronteiras” que transitam entre a 
tradição e a modernidade, ora reafirmando, 
ora rejeitando os valores sociais que vigoram 
na Moçambique pós-colonial.

Partindo dessa perspectiva, encon-
tramos, no romance Um rio chamado 
tempo, uma casa chamada terra (2003), 
de Mia Couto, personagens com distintas 
peculiaridades sociais, mas com um aspecto 
em comum: são vozes femininas contra as 
quais tem sido aplicada a violência do duplo 
silenciamento por serem ex-colonizadas e 
africanas. A persistência do patriarcado, na 
sociedade moçambicana pós-colonial, é um 
dado fundamental para entender o lugar das 
mulheres, para as quais foi negado, também, 
acesso aos direitos e recursos do novo Esta-
do-nação, contrariando o discurso utópico 
dos ideais revolucionários que preconizava 
uma sociedade mais justa para todos. A per-
sonagem Miserinha retrata essa condição de 
miserável, quando faz a travessia entre a ilha 
e a cidade, para pedir esmolas.

Porque ela se juntava aos muitos 
pedintes e percorria as grandes 
avenidas. (...) De uma dobra da 
capulana desenrola moedas que 
trazia consigo. Conferia as quanti-
dades, mais pelo som que pelo as-
pecto. Ela se apurava nessa ciência 
em que os miseráveis se parecem 
com os ricos – só sabem contar em 
se tratando de dinheiro. (COUTO, 
2003, p. 137)

Nas culturas dos povos da África, o lugar 
social destinado à mulher é de subalternida-
de, pois ela tem por obrigação trabalhar para 
seu marido e a família deste e aceitar a po-
ligamia. Nas relações de poder entre os clãs 
familiares, as mulheres eram consideradas 
“a maior riqueza destas sociedades produto-
ras inseridas na divisão sexual do trabalho e 
o centro das principais estratégias de poder 
dos mais velhos, procurando-as para os seus 
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dependentes e para si” (FELICIANO, 1998, 
p. 274). Além do mais, a mulher não somente 
exerce o papel de reprodutora, mas também 
o de esteio econômico da família. Esta situa-
ção piorou com a presença do colonizador 
português em Moçambique, na última déca-
da do século XIX. A mulher africana, que já 
era responsável pelas tarefas agrícolas para 
manter sua família teve a jornada de traba-
lho triplicada, porque foi obrigada, também, 
a cultivar as terras do colonizador, restando-
lhe pouco tempo para cultivar as suas terras 
que se destinavam à subsistência familiar. 
Assim:

A mulher colonizada teve de nego-
ciar não só os desequilíbrios da sua 
relação com o seu próprio homem, 
mas também a ordem barroca e 
violenta das normas hierárquicas 
e restrições que estruturam as suas 
novas relações com o homem e a 
mulher imperiais. (McCLINTOCK, 
1995, p. 6)

Ao longo da narrativa, temos referên-
cias à exploração do trabalho feminino pelo 
regime colonial, em Moçambique, na figura 
da personagem Dulcineusa que, antes de 
se casar com Dito Mariano, ainda era uma 
mulher fisicamente perfeita, porque “nessa 
altura, as mãos dela ainda não tinham sido 
comidas pelas seivas corrosivas do caju” 
(COUTO, 2003, p. 48). Mas, no final do tex-
to, o narrador Fulano Malta, descreve as con-
sequências nefastas desse trabalho para sua 
mãe, Dulcineusa, pois “as mãos dela foram 
perdendo formato, dissolvidas pela grande 
fábrica, sacrificadas para que seus filhos se 
tornassem homens” (COUTO, 2003, p. 76).

Outra personagem, Miserinha é uma 
espécie de andarilha viúva, que teve os bens 
subtraídos pelos familiares do seu falecido 
marido, Jorojo Filimone. Desde então, ela 
perambula entre Luar-do-Chão, onde mora, 
e a cidade. Marianinho, na apresentação 
dessa personagem, já denuncia, e ela própria 
confirma, a sua condição de viúva espoliada 
no próprio nome.

A gorda Miserinha fora casada 
com um irmão de Dulcineusa, o fa-
lecido Jorojo Filimone. Quando o 
marido dela morreu, vieram fami-
liares que Miserinha nunca tinha 
visto. Levaram-lhe tudo, os bens, 
as terras. Levaram até a casa. Ela 
então ressuscitou esse nome que 

lhe tinham dado na infância: Mi-
serinha. (COUTO, 2003, p. 131)

Na tradição banta, é obrigação do irmão 
do falecido cuidar da viúva. No caso da perso-
nagem Miserinha, essa tradição não foi cum-
prida. “Não se respeitando os direitos que as 
mulheres tinham na sociedade tradicional” 
(LEITE, 2003, p. 70). Dessa forma, Miseri-
nha, que não tinha filhos, ficou desprotegida, 
então Dito Mariano resolveu protegê-la. 
Dulcineusa, mulher dele, porém, enciumada, 
recusa-se a aceitar a tradição banta, em cuja 
tradição, “a mulher é herança, é propriedade 
porque é lobolada”, mas também “porque 
as mulheres devem ser especializadas em 
fidelidade e os homens em traição” (CHI-
ZIANE, 2000, p. 37). Entretanto, Dulcineusa 
recorre a sua condição de esposa oficial, para 
se recusar a cumprir essa tradição cultural, 
negando-se a submeter à poligamia, ao lugar 
social de subalterna a que o poder masculino 
lhe reserva.

Em outro momento da narrativa, as-
sistimos o desespero de Dulcineusa, quando 
seu marido, Dito Mariano, morre, pois, ela 
teme passar pela mesma situação que Mi-
serinha experimentou, de ter o patrimônio 
familiar saqueado pelos parentes do falecido. 
Na tradição banta, “a viúva não tem direito 
à herança, mas os filhos têm direito a partes 
iguais, independente do sexo” (NEGRÃO, 
2001, p. 212). Dulcineusa detém o poder, 
mas não governa, pois, no âmbito familiar, é 
o homem que toma as decisões. Por isso, ela 
precisa legitimar o neto como o novo líder da 
família, para que possa tomar posse dos bens 
deixados pelo seu falecido marido. 

Nesse sentido, o lugar social e de fala 
das personagens Dulcineusa e Miserinha é 
semelhante ao das mulheres indianas vítimas 
da colonização inglesa. Gayatri Spivak, ao 
refletir sobre a imolação das viúvas indianas, 
evidencia o lugar intrincado e inquietante 
ocupado pelas mulheres no contexto pós-co-
lonial: “não pode se autorrepresentar e, logo, 
não pode falar fora do contexto patriarcal e 
pós-colonial. (...) A mulher como subalterna, 
não pode falar e quando tenta fazê-lo não en-
contra os meios para se fazer ouvir” (2010, p. 
15). O silenciamento do colonizado, em parti-
cular da mulher nativa, é visto como um fato 
emblemático por alguns teóricos do discurso 
colonial, conforme a própria Spivak, em seu 
livro Pode o subalterno falar? considera:
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Se o discurso do subalterno é obli-
terado, a mulher subalterna en-
contra-se em uma posição mais 
periférica pelos problemas de gê-
nero. Se no contexto da produção 
colonial, o sujeito não tem história 
e não pode falar, o sujeito subalter-
no feminino está ainda mais pro-
fundamente na obscuridade. (SPI-
VAK, 2010, p. 82-83)

Por essa razão, transformam-se em se-
res espoliados que carregam em seus ombros 
o peso da tradição africana, mas também da 
europeia, onde o papel social reservado às 
mulheres é ser reprodutora, ouvinte e man-
ter-se em silêncio. Ou seja, viver à sombra do 
homem. A condição de silenciado e de espo-
liado a que os moçambicanos estão sujeitos 
é observada por Spivak nas “camadas mais 
baixas das sociedades constituídas pelos 
modos específicos de exclusão dos mercados, 
da representação política e legal e da pos-
sibilidade de tornarem membros plenos no 
extrato social dominante” (2010, p. 12). Essa 
é a condição de parte da população africana 
que parece condenada a não ter rosto e a 
falar pela voz de outros. 

Na maioria das sociedades, principal-
mente naquelas em que o indivíduo precisa 
produzir para obter seu sustento, os velhos, 
as crianças e as mulheres são desvalorizados, 
excluídos do poder. A personagem Miseri-
nha, quando pluraliza “Estamos doentes, 
todos nós”, dá um grito de revolta que acaba 
por quebrar “a conspiração do silêncio” que 
o patriarcado moçambicano, colonial e pós-
colonial impôs à mulher. Para a ensaísta Ino-
cência Mata, “o pós-colonial pressupõe, por 
conseguinte, uma nova visão de sociedade 
que reflete sobre a sua condição periférica, 
tanto em nível estrutural como conjuntural” 
(MATA, 2007, p. 39). 

Mariavilhosa mora em um lugar 
afastado, num recanto do rio Madzimi que 
poucos visitavam. Sua história é marcada 
pela violência sexual. Frederico Lopes, 
colono português e administrador da ilha, 
estupra Mariavilhosa. Depois, ela descobre 
que está grávida, em segredo, aborta aquele 
que seria seu primeiro filho. Para o narrador, 
“a história teria aqui um fim [se] não fossem 
as marcas que ficaram em Mariavilhosa. O 
ventre dessa mulher adoecera para sempre” 
(COUTO, 2003, p. 104). Anos depois, Maria-

vilhosa voltou a engravidar, porém esse bebê 
nasce morto. No dia da Independência, Ma-
riavilhosa deu à luz um natimorto, metáfora 
para a História de Moçambique, ele também 
um morto antes de nascer. Enquanto o povo 
celebrava o futuro, Mariavilhosa “morria de 
um passado: o corpo frio daquele que seria o 
seu último filho.” (COUTO, 2003, p. 191). As-
sim, Mariavilhosa transita entre a vergonha 
de ter sido violentada, a impossibilidade de 
gerar filhos e a resistência de seu marido, Fu-
lano Malta, em virar a página das tradições 
familiares. Isso faz com que ela entre num 
processo gradativo de loucura. O narrador 
Marianinho reflete sobre essa personagem: 
“Minha mãe acabara sucumbindo como ve-
lho navio de carga. Transportava demasiada 
tristeza para se manter flutuando” (COUTO, 
2003, p. 231).

No contexto da sociedade colonial, 
conforme Seligmann-Silva, “essa realidade 
da morte é gritante na mesma medida em 
que é emudecida, silenciada, enterrada. Ela 
retorna compulsivamente – na cabeça de 
uma sociedade culpada e que ‘não entende 
sua história’” (SELIGMANN-SILVA, 2005, 
p. 73). A esse respeito, o ensaísta Alberto 
Oliveira Pinto (2007), em seu artigo O colo-
nialismo e a coisificação da mulher, afirma 
que “a mulher africana foi sempre encarada 
pelos colonos portugueses tão somente en-
quanto um instrumento de dominação sobre 
os espaços e sobre os homens colonizados” 
(PINTO, 2007, p. 48). Assim, fica evidente 
uma das atrocidades cometidas pelo coloni-
zador contra o povo moçambicano, o estupro 
contra as mulheres, como forma de silenciar 
e/ou abafar qualquer ato de resistência por 
parte do colonizado. No plano da ficção, a 
personagem Mariavilhosa representa a face 
oculta da violência cometida contra a mulher 
ao longo de quase cinco séculos de coloniza-
ção europeia no continente africano. 

Sugerindo um “pedido de desculpas” 
pela violência do colonizador contra as 
mulheres africanas, Dona Conceição Lopes, 
batizou [Marianinho] o segundo filho de 
Mariavilhosa como seu afilhado, acolheu-o 
em sua casa quando foi estudar na cidade. 
Marianinho assim comenta esse fato: “A 
portuguesa sabia do que acontecera entre o 
marido e Mariavilhosa. E castigava Frederico 
Lopes com a imposição da presença, mesmo 
junto ao leito conjugal, do rosto de minha 
mãe” (COUTO, 2003, p. 106). Entretanto, 
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para se vingar do seu marido por traí-la com 
uma nativa, Dona Conceição Lopes teve um 
caso amoroso com o negro [Abstinêncio, 
cunhado de Mariavilhosa], uma paixão mais 
que proibida: mulher branca, esposa [de 
Frederico Lopes] o administrador da Ilha de 
Luar-do-Chão: “Então, as vezes sem conta 
que ela [Conceição Lopes] se meteu no barco 
e regressou a Luar-do-Chão foi para visitar 
meu solitário tio!” (COUTO, 2003, p. 122). 

A denúncia expressa pelo narrador faz-
nos lembrar a afirmação de Jacques Rancière 
de que “é preciso fazer falar os silêncios da 
História, essas terríveis pausas onde ela não 
diz mais nada e que são justamente seus tons 
mais trágicos” (1995, p. 218).  Faz-nos tam-
bém refletir que Moçambique foi saqueado 
durante séculos pelo colonizador como pelos 
próprios africanos. Os negros que habitavam 
aquele continente foram escravizados e com 
eles sua cultura, memória e língua. Conti-
nuamos sem saber muito sobre a história 
africana e ainda convivemos com dois tipos 
de história: a oficial construída, a partir do 
ponto de vista do colonizador, e a crítica que 
os moçambicanos começaram a escrever 
após a independência de Moçambique. Dessa 
perspectiva, a literatura de Mia Couto volta-
se, para o passado colonial e pós-colonial, na 
tentativa de entender os cenários apagados 
pela violência da colonização europeia. 

No final da narrativa, Nyembeti assume 
o cargo de coveira de Luar-do-Chão. “Era 
ela quem o iria substituir [Curozero] no 
cemitério. A irmã, durante anos, aprendera 
os segredos da profissão. Tinha sido prepa-
rada, no corpo e na alma” (COUTO, 2003, p. 
250). Assim, a personagem penetra em um 
espaço que antes era restrito aos homens. 
A cova recém-escavada por ela e descrita 
pelo narrador, no final do romance, sugere 
um convite ao povo africano, em particular 
os moçambicanos, para enterrarem cinco 
séculos de silenciamento linguístico, social, 
econômico e político imposto pelo homem 
africano como pelo colonizador. 

As personagens Admirança, Dulcineu-
sa, Mariavilhosa, Miserinha e Nyembeti são 
a representação feminina de uma África 
patriarcal, antes e depois da colonização, 
que perdura e, ao mesmo tempo, de um país 
que continua sendo espoliado pelos próprios 
moçambicanos. Elas simbolizam os dilemas 
culturais e sociais vivenciados pela mulher 
moçambicana, na atualidade, como seres de 

“fronteiras” que transitam entre a tradição e a 
modernidade, ora reafirmando, ora rejeitan-
do esses valores que vigoram na Moçambique 
pós-colonial. Laforte, por outro lado, observa 
que as mulheres de Moçambique, principal-
mente das periferias de Maputo, com ou sem 
a presença de seus companheiros, constroem 
estratégias de sobrevivência e várias redes de 
solidariedade e de relações pessoais que lhes 
asseguram poder de decisão na família e no 
bairro, alterando o lugar por elas ocupado 
nas relações de poder, mesmo que esse poder 
feminino ainda se encontre inscrito em uma 
sociedade patriarcal. (LAFORTE, 2000, p. 
24-25). 

O poder feminino presente no espaço 
narrativo de Um rio chamado tempo, uma 
casa chamada terra, comprova que Mia 
Couto resgata essas vozes femininas quando 
as coloca no seu texto ficcional para contarem 
suas histórias, fazendo emergir as vozes das 
mulheres africanas que vivem, ainda, sob o 
domínio do silêncio.  Denuncia, também, as 
várias formas do silenciamento de que essas 
mulheres foram vítimas não só do patriar-
cado africano, mas também do patriarcado 
colonial português. Segundo Bakhtin, essas 
vozes são “diferentes, cantando diversamen-
te o mesmo tema. Isto constitui precisamente 
o ‘multívoco’, que desvenda o multifacetado 
da existência e a complexidade dos sofrimen-
tos humanos” (2010, p. 49). Assim, “a mais 
eficaz estratégia de descolonização feminina 
concentra-se no uso da linguagem” (BONNI-
CI, 2000, p. 16). 

Mia Couto ao construir as personagens 
Admirança, Dulcineusa, Mariavilhosa, evi-
dencia as consequências do silenciamento 
sociocultural imposto às mulheres, ao mes-
mo tempo em que as apresenta, com seus 
pequenos atos de rebeldia, questiona sobre 
o lugar ocupado por elas no contexto social 
moçambicano. Embora elas não rompam em 
definitivo com a tradição, desafiam a ordem 
preestabelecida pelo patriarcado africano, 
colonial e pós-colonial, o que faz com que 
essas personagens ganhem densidade e que 
suas vozes sejam ouvidas, não raro caladas 
em muitas obras literárias africanas. Todavia, 
elas têm algo em comum: são os três lados 
da mesma ação, ou seja, foram triplamente 
silenciadas e excluídas por serem, mulheres, 
negras e africanas, à medida que a própria 
história e a literatura portuguesas, produzi-
das sobre essas mulheres durante o período 
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colonial, as descrevem como um ser humano 
anulado e não um indivíduo, mas como um 
acessório ou uma peça do inventário mas-
culino, após o casamento.  Ser mulher na 
sociedade africana colonial era sinônimo de 
submissão e de medo, porém, na sociedade 
moçambicana pós-colonial, elas lutam para 
atravessar as muralhas do silenciamento 
sociocultural da qual têm sido vítimas. 

Um rio chamado tempo, uma casa 
chamada terra é elaborado a partir das 
ligações intrínsecas entre produção literária 
e a ocupação colonial e as lutas pós-indepen-
dência no território moçambicano. “Pensar a 
arena do colonialismo como um “encontro” 
entre civilizações descaracteriza a violência 
colonial e suas relações de submissão e do-
minação” (LOOMBA, 1998, p. 68).

É dessa perspectiva que analisamos a 
obra coutiana. Todavia, não podemos deixar 
de registrar que, em sua prosa romanesca, 
comparecem não apenas os ecos da tradição 
literária moçambicana, mas também o de-
sejo de elaborar uma literatura moderna em 
consonância com a nova realidade sociocul-
tural do país. Segundo Branca Moellwald, “a 
ficção de Mia Couto recupera a materialidade 
do mundo no tecido da narrativa, retomando 
também questões prementes, como as rela-
ções econômicas, subjetivas, intersubjetivas 
de poder e as determinações históricas de 
cultura” (MOELLWALD, 2008, p. 159). O 
romance de Mia Couto está, portanto, inseri-
do em um dado contexto histórico colonial e 
pós-colonial de Moçambique.

Nesse sentido, a literatura de Mia Couto 
articula os fios da história moçambicana co-
lonial e pós-colonial, com o resgate das vozes 
silenciadas pelas guerras coloniais, fazendo 
com que os povos da era pós-colonial sejam 
caracterizados, nas palavras de Fanon, como 
os “condenados da terra” e que também en-
contrem no âmago desta estratégia literária, 
um caminho para a escrita de uma narrativa 
da identidade social de modo que essas 
vozes emerjam, falando de si mesmas, des-
construindo o discurso hegemônico de que 
os oprimidos e espoliados pela marcha da 
civilização europeia, no continente africano, 
não podem falar. 

Na ficção de Mia Couto, os protagonis-
tas são todos aqueles povos que, violentados, 
humilhados, esquecidos e emudecidos por 
cinco séculos de opressão, vivem sob o poder 
do silêncio e do medo. Entretanto, o escritor 

retira-os dessa margem silenciada para o 
qual foram relegados, dando-lhes autono-
mia discursiva. As manifestações das vozes 
vitimadas pela violência do colonialismo 
e pós-colonialismo assumem, assim, uma 
dimensão simultaneamente literal, uma vez 
que elas ocorrem, de fato, condicionadas a 
ação a uma dimensão alegórica, constituin-
do-se uma estratégia literária, simbólica 
e transcendente, para o devir histórico da 
construção da nação moçambicana.

Considerações finais
O enredo de Um rio chamado tempo, 

uma casa chamada terra está ligado a um 
momento histórico definido da construção da 
sociedade moçambicana. Embora o espaço 
literário na obra de Mia Couto esteja circuns-
crito a Moçambique, ao passado colonial e ao 
pós-colonialismo, as dimensões dramáticas 
atingem, porém, as relações entre mulheres 
empobrecidas e silenciadas que se movem 
na periferia dos acontecimentos, sem auto-
nomia de decisão ante os fatos históricos, e 
homens que acreditam deter em suas mãos 
o poder sobre as vidas alheias. Para estes, o 
Outro que é a mulher representa apenas uma 
peça na engrenagem do poder patriarcal. 

A ideia de que o europeu fora o único 
responsável pela escravidão, violência e 
exploração da mão de obra feminina, no con-
tinente africano, não se sustenta, pois essa 
tripla opressão contra a mulher foi realizada 
a duas mãos. E o que acontece hoje com as 
mulheres moçambicanas é a continuação 
do sistema patriarcal africano e colonial. 
Nesse sentido, o lugar social reservado às 
mulheres, no espaço ficcional de Luar-do-
Chão, é semelhante ao das mulheres dos 
outros romances do autor. E, além do mais, 
essa subalternidade presente nas relações 
entre homens que mandam e mulheres que 
obedecem, e, que Mia Couto dá ênfase na 
sua narrativa, está entre as discussões dos 
estudos pós-coloniais. 

Ao contrário do que afirma Marshal 
Berman de que a “modernidade une a 
espécie humana anulando as fronteiras 
geográficas e raciais, de classe e nacionali-
dade, de religião e ideologia” (1986, p. 15), 
as personagens coutianas, no contexto da 
modernidade atuante na África, oscilam 
entre a afirmação da sua individualidade e 
da sua condição de cidadãs africanas perifé-
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ricas e à margem de um mundo globalizado. 
Isso porque, segundo Inocência da Mata, 
“neste contexto da globalização, em que as 
identidades são assumidamente múltiplas 
e se fazem de várias pertenças, sempre em 
deslocamento e reconfiguração, a polifonia é 
também feita de vozes outras” (2007, p. 10). 
O fato de as personagens coutianas serem 
ex-colonizadas, negras e africanas, além de 
pertencerem a duas nações, a duas religiões, 
a duas línguas, estado tríplice a indicar que 
elas estão nas “fronteiras” socioculturais, 
parece ser, em nosso entendimento, as 
causas que permeiam as relações de poder 
e submissão entre as mulheres e homens de 
Um rio chamado tempo, uma casa chamada 
terra (2003), de Mia Couto, cujo enredo 
fragmentado parece traduzir a trajetória da 
mulher e do homem africano sob a égide da 
modernidade. 

Notas
1  Mestrando em Letras – Estudos Literários - Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras - Mestrado –PPGL - Uni-
versidade Federal do Amazonas (UFAM), sob a orientação 
da Profª. Drª. Rita do Perpétuo Socorro Barbosa de Oliveira. 
Graduado e Especialista em Letras - Língua Portuguesa pela 
Universidade Federal do Amazonas. Professor Credenciado 
do Departamento de Língua e Literatura Portuguesa - DLLP 
- ICHL - Universidade Federal do Amazonas - UFAM.
2  Orientadora: Profª. Drª. Em Letras – Estudos de 
Literatura Portuguesa - pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro - PUC-RIO. Professora Adjunta de Literatu-
ra Brasileira e Portuguesa do Departamento de Língua e Lite-
ratura Portuguesa -DLLP - ICHL - UFAM e do Quadro Perma-
nente do Programa de Pós-Graduação em Letras - Mestrado 
-PPGL - ICHL da Universidade Federal do Amazonas - UFAM.
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Relações de poder-saber no movimento de construção do currí-
culo de professores que ensinam matemática 

José Ronaldo Melo
Universidade Federal do Acre

Introdução
O Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Matemática da UFAC, que 
tomaremos como objeto de estudo, passou 
por duas reformas após o advento da lei 
9394/96. Na primeira optou-se por um 
curso mais extenso do ponto de vista de 
sua carga horária (3.455 horas) oferecendo 
componentes curriculares mais flexíveis na 
perspectiva adotada pelo grupo responsável 
pela reforma, contemplando grande parte 
das discussões presentes na formação de 
professores de Matemática para Educação 
Básica, sobretudo as mais recentes produ-
zidas no campo da Educação Matemática. 
Nesta reforma, coordenada por profissionais 
da Educação Matemática, pode-se vislum-
brar, pelo menos no projeto escrito, uma 
possibilidade de formação voltada mais para 
os aspectos pedagógicos da Matemática (Cf. 
MELO, 2010). Isso provocou na comunida-
de de formação (professores e alunos) um 
intenso debate que culminou com uma nova 
reforma, onde o pretendido seria o retorno 
ao antigo projeto que era pautado pela prá-
tica científica da Matemática. Prevaleceu 
também nessa reforma, a redução da carga 
horária, atendendo às recomendações para 
os cursos de Licenciaturas no Brasil presen-
tes no projeto de Reunificação e Estruturação 
das Universidades - REUNI.

Nosso trabalho tomou como foco inves-
tigativo essas duas perspectivas presentes 
no debate sobre a formação de professores 
que ensinam Matemática: uma formação do 
professor voltada para os aspectos pedagógi-
cos dessa disciplina e/ou a formação voltada 
exclusivamente para os aspectos científicos 
da Matemática. 

Interessa-nos, portanto, nesse trabalho, 
refletir e analisar o processo de discussão que 
levou a comunidade de formação a realizar as 
reformas no período de 2003 a 2011, focando 
as relações de poder mantidas, produzidas e 
ou estabelecidas durante o movimento de 
reforma. Para isso analisaremos os registros 
produzidos (atas e pareceres) no ambiente do 
colegiado do curso em estudo, bem como os 

demais documentos elaborados nos órgãos 
normativos e deliberativos da administração 
superior da UFAC procurando identificar 
concepções e posturas relacionadas com a 
formação de professores de Matemática con-
tidas nos discursos de formadores, técnicos 
da instituição e alunos.

Esse trabalho é uma continuidade das 
pesquisas realizadas por Melo (2010) que 
se utilizou das Histórias de Vidas de profes-
sores formadores do Curso de Licenciatura 
em foco, do conceito de comunidade de 
prática concebido por Lave e Wenger (1991) 
bem como da teoria social de aprendizagem 
desenvolvida por Wenger (2001), para tentar 
compreender como uma comunidade apren-
de e transforma suas práticas e saberes sobre 
formação de professores de Matemática.

Os processos de reformas
No âmbito mais geral as condições de 

trabalho que se configuraram no bojo das 
reformas neoliberais, a partir das atuais po-
líticas de Estado vêm transformando as es-
colas formadoras, de uma instituição social, 
orientada para os direitos e valores sociais, 
em uma organização de serviços, orientada 
para objetivos particulares e apoiada em 
formas de planejamento e gestão voltadas 
para o controle e o êxito (CHAUÍ, 2003). Isso 
também tem alterado a rotina dos professo-
res, provocando instabilidades e diversas 
reflexões, principalmente com relação ao 
papel que o professor deve assumir a partir 
das novas demandas.

Essas questões, aliadas às dificuldades 
para realizar um trabalho coletivo e à au-
sência de políticas consistentes que possam 
valorizar a formação de professores, são, 
em síntese, reflexões presentes no ambiente 
do curso estudado que se manifestam nos 
documentos analisados, nos corredores, no 
café e nos fóruns de discussões do ambiente 
institucional.

Nesse processo, perde-se a dimensão 
formativa da docência, e as condições de 
trabalho passam a se estruturar por crité-
rios de produtividade como o aumento de 
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horas-aula, avaliação pela quantidade de 
publicações, diversificação das atribuições 
e aumento da burocracia (CHAUI, 2003). 
Assim, o tempo para reflexão em torno das 
questões formativas acaba por dar espaço às 
políticas emergentes quase sempre pautadas 
pelo aligeiramento da formação. Neste 
sentido, as discussões em torno da formação 
quase sempre ficam restritas à comunidade 
de prática dos formadores, no caso da for-
mação de professores de Matemática, aos 
matemáticos.

Analisando os documentos menciona-
dos, percebe-se a preocupação de parte dos 
formadores com a ênfase dada aos compo-
nentes curriculares do campo da educação 
presentes na primeira reforma do projeto 
do curso em estudo. Segundo a visão deles, 
esses componentes, além de terem ocupado 
um espaço considerável no projeto do curso, 
não garantiram a articulação almejada entre 
os saberes da Matemática e os saberes da 
Ciência da Educação nem propiciaram o 
envolvimento desejado entre a instituição 
formadora e as escolas, campo de atuação 
dos futuros professores. 

O espaço para o desenvolvimento dos 
conteúdos específicos da Matemática ficou 
prejudicado em função da extensa carga 
horária destinada ao campo das Ciências da 
Educação, principalmente em relação às co-
branças de trabalhos e leituras exigidos pelos 
professores dessa área. 

Neste sentido, uma nova reforma deve-
ria se pautar pela redução da carga horária 
dos componentes curriculares das Ciências 
da Educação valorizando-se mais os compo-
nentes curriculares da área de Matemática. O 
argumento que surge com mais freqüência, 
nos documentos analisados é de que, apesar 
dos alunos estarem saindo do curso com 
uma melhor formação pedagógica, apresenta 
dificuldades ao lidar com conceitos e conteú-
dos da Matemática escolar. Essa deficiência 
tem sido evidenciada, segundo argumentam 
os professores, nas avaliações realizadas no 
ambiente do curso, no Exame Nacional de 
Cursos - ENADE e durante o acompanha-
mento da regência de sala de aula no Estágio 
Supervisionado.

No interior do debate e das disputas so-
bre o considerável espaço dos componentes 
curriculares do campo da Educação presentes 
no projeto do curso, os professores das Ciên-
cias da Educação parecem não conseguir 

apresentar, segundo os professores da 
área de Matemática, no colegiado do curso 
e nos fóruns de discussões, boas justificativas 
para a permanência desses componentes no 
currículo do curso de Matemática, o que, de 
certa forma, acaba reforçando o argumento 
dos professores da área de Matemática - al-
guns deles chegam a questionar sobre a real 
necessidade de grande parte dos conteúdos 
da Educação estar presente na atual proposta 
curricular.

Para além das questões de disputas de 
espaços desta ou daquela área no interior 
dos projetos em reforma, um pequeno grupo 
formado tanto por professores da Matemá-
tica quanto por professores da Educação e 
da Educação Matemática tem identificado 
que, o maior problema pelo qual passa a 
formação do professor no curso em foco tem 
relação com o pouco envolvimento coletivo 
dos professores que atuam no curso. Esse 
discurso aparece também nas narrativas de 
histórias de vida desses professores, confor-
me demonstrou (MELO, 2010). 

O debate torna-se mais intenso na me-
dida em que a legislação atual aponta para 
presença de componentes que se tornaram 
obrigatórios para formação de professores, 
como a Linguagem Brasileira de Sinais – 
LIBRAS, e o estudo das Culturas e Histórias 
Africanas dos Afrodescendentes e Indígenas 
no Brasil, assim como em relação às pers-
pectivas de construção de um novo currículo 
para o Ensino Médio que poderá afetar de 
muitas formas a formação do professor de 
Matemática.

Na ultima reforma, como parece não 
poder ser diferente, predominou, portanto, 
as perspectivas formativas dos matemáticos, 
ou o que se pode assim dizer, o que pensa a 
comunidade dos matemáticos, quase sempre 
não considerada pelos técnicos que elaboram 
as políticas de formação e ás orientações 
curriculares para formação de professores. 
Nesse aspecto um dos professores, em um 
dos relatórios, assim se manifestou:

(...) A imposição de um novo cur-
rículo para formação do professor 
de matemática feita pelo MEC, 
realizada pelos especialistas em 
educação, sem o devido compro-
misso, afeta sobremaneira a for-
mação matemática dos alunos. Es-
sas pessoas parecem desconhecer 
como vivem os geógrafos, os biólo-
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gos, os físicos, os químicos e os ma-
temáticos, não conhecem o mundo 
da Matemática e esse é um grande 
problema. Desconhecem como vive 
cada pessoa que trabalha em sua 
área específica. As pessoas da edu-
cação que não passaram por uma 
formação da área de Matemáti-
ca, para depois ir atuar na área 
de formação de professores, aca-
bam criando grandes problemas 
(PROF. A).

 
Os documentos apontaram que nas re-

formas em foco, fundamentalmente na últi-
ma, prevaleceram as intenções, concepções e 
perspectivas formativas dos professores com 
maior influência e liderança no ambiente 
formativo, seja tentando adaptar os projetos 
pedagógicos às demandas das políticas e 
orientações educacionais, seja mantendo os 
modelos de ensino pautado pela racionalida-
de técnica. Cabe-nos, portanto, empreender 
uma reflexão para tentar compreender em 
que sentido essas influências vêm contri-
buindo para o processo de reformulação 
curricular. Tentaremos a seguir realizar uma 
reflexão desse tema tomando como suporte 
os estudos foucaultianos sobre as relações 
de poder saber presente no ambiente de 
formação.

Relações de poder-saber
Para Foucault (1985), o sujeito pode ser 

compreendido em seu sentido político, pois 
seus enunciados revelam efeitos de poder, 
caracterizando um sujeito que não deve 
ser considerado um ser ausente ou finito, 
mas um sujeito que se constitui por meio 
dos saberes – sustentados por técnicas que 
possibilitam o controle de si e dos outros – 
marcados, em especial pelas técnicas de po-
der que produzem um olhar menos ingênuo 
sobre si mesmo. 

O poder se encontra nas relações sociais 
sob a forma de relações de força, o que pres-
supõe a formação de resistência a qualquer 
exercício de poder. Dessa forma, o apareci-
mento dos saberes e das ciências modernas 
é permeado pelas relações de poder, uma vez 
que o sujeito é efeito-objeto dessas relações. 
Nessa perspectiva, saber e poder estão imbri-
cados e, dito de outra forma, não há relação 
de poder sem constituição de saber e o saber 
constitui novas relações de poder. 

Nessa ótica, o poder é uma prática social, 

que se constitui historicamente, expandindo-
se pela sociedade, assumindo formas con-
cretas, investindo em instituições, tomando 
corpo como apoio de determinadas técnicas 
de dominação, intervindo materialmente, 
atingindo ou constituindo os indivíduos, 
penetrando em suas atitudes cotidianas.

Levando a efeito a perspectiva fou-
caultiana sobre como nos tornamos o que 
somos – sujeitos formadores de professores 
de Matemática – podemos, de algum modo, 
olhar para os documentos da análise para 
produzirmos uma compreensão do movi-
mento operado pelos sujeitos que possibilitou 
engajamento, participação e aprendizagens 
de práticas produtoras de saberes do campo 
da formação de professores, que geralmente 
parecem vinculadas à prática científica da 
Matemática acadêmica; prática essa, exerci-
da via de regra por matemáticos. 

Esses documentos mostram, mesmo 
que de forma dispersa, fragmentária e he-
terogênea, elementos dos percursos em que 
nossos sujeitos se constituíram como pro-
fessores formadores, tornando-se agentes de 
um saber produzido historicamente, o que 
nos leva ao entendimento de que nas refor-
mas presentes nos projetos em estudo inevi-
tavelmente prevalece à visão de formação da 
comunidade de prática dos matemáticos.

Assim, nos documentos analisados é 
possível identificar o discurso da figura de 
um potencial docente associado ao gosto pela 
Matemática, ao rigor científico que parece 
historicamente peculiar a essa Ciência, à de-
dicação ao conjunto de saberes disciplinares, 
sejam eles relacionados à técnica científica 
da Matemática acadêmica propriamente dita 
ou a outros saberes disciplinares vinculados 
à formação geral do docente. Em outras 
palavras, é possível observar a figura de um 
professor, tendo como referencial a qualida-
de de sua formação como agente do processo 
formativo e a qualidade da formação de seus 
alunos destinatários de um saber cientifica-
mente produzido. 

Nesse contexto, os formadores de 
professores de Matemática, incluindo em 
grande parte os que se dedicam à Educa-
ção Matemática e até mesmo os que fazem 
parte de outras comunidades que não lidam 
diretamente com a formação de professores 
de Matemática, ocupam o lugar de sujeitos 
desses enunciados, como alguém que pode 
efetivamente afirmar a necessidade de uma 
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“boa qualificação profissional”, voltada para 
o desenvolvimento científico e tecnológico 
ou para a inserção e promoção do indivíduo 
na sociedade, fazendo com que não confi-
gurem como enunciados isolados, mas que 
em associação com outros enunciados, são 
promotores do mesmo discurso.

Por fim, esses enunciados se materia-
lizam nas enunciações que aparecem em 
vários materiais curriculares como livros, 
falas, atitudes e posturas de professores 
e pesquisadores. Aparecem também em 
artigos e textos produzidos e divulgados sob 
diferentes formas, em diferentes situações 
e épocas, através de diversos meios e ou 
recursos. No contexto do curso estudado, os 
enunciados que têm como referente a “quali-
dade da boa formação” atravessam o projeto 
político pedagógico do curso, constituindo e 
produzindo saberes, promovendo o currículo 
de alunos e professores. Para isso, é sem-
pre possível, quando se planeja uma aula, 
recorrer a diversos materiais e argumentos 
que incluem não só os saberes presentes na 
literatura especializada, geralmente reco-
mendada para o desenvolvimento de uma 
disciplina, com conteúdos e metodologias 
específicos, mas, sobretudo – como atestam 
alguns discursos constantes nos relatórios 
produzidos no colegiado do curso durante 
o processo de reforma. – é possível recorrer 
à memória de fatos, experiências, atitudes e 
procedimentos considerados pelos sujeitos 
como positivos e passíveis de serem levados 
a efeito em suas ações no desenvolvimento 
da docência. Assim, nota-se, conforme 
chama atenção Araújo (2007), as condições 
mais gerais do saber, isto é, aquilo que uma 
prática discursiva pode falar, fornecendo 
para o saber, um domínio de objetos, uma 
posição do sujeito, um campo de utilização 
para os enunciados e as possibilidades de uso 
e de apropriação oferecidas pelos discursos.

Uma das grandes descobertas sobre 
como se processa o poder é que ele é uma 
ação sobre a ação dos outros e tem sua ma-
terialidade no espaço de atuação, estando 
inseparável de uma verdade, pois “a verdade 
não existe fora do poder ou sem o poder” 
(FOUCAULT, 1985, p. 12). Por isso, é preciso 
o controle do discurso legitimador, mani-
festado através de uma verdade, como fator 
essencial de funcionalidade e de manutenção 
do estado social que se queira estabelecer.  

Nota-se, então, que o sujeito é consti-

tuído em uma dada cultura, em que se pro-
cessam determinadas práticas e discursos, 
constituindo subjetividades, o que o torna 
nesse sentido um efeito de poder, de saberes, 
de discursos. Dito de outro modo existe uma 
relação recíproca de ação e reação do sujeito. 
Assim, “o indivíduo é um efeito de poder e 
simultaneamente, ou pelo próprio fato de ser 
efeito, é seu centro de transmissão. O poder 
passa através do indivíduo que o constitui” 
(FOUCAULT, 1885, p. 183-184).

Ao trabalhar com a relação poder-sa-
ber, Foucault nos oferece elementos para a 
compreensão do processo de constituição de 
saberes presentes não só no campo educacio-
nal em geral, mas particularmente no campo 
da formação de professores de Matemática 
nas escolas de formação. Isso é de singular 
relevância no contexto de nosso estudo posto 
que a formação inicial se dá, via de regra, em 
cursos que têm como destino ou a formação 
do pesquisador (Bacharelado) ou a formação 
do professor para atuar na Educação Básica 
(Licenciatura). Em nível de pós-graduação, 
a formação é comumente a de pesquisador, 
portanto, a formação de professores de Ma-
temática parece acontecer através dos dis-
cursos promotores de práticas de formação 
presentes nesse campo atuação profissional. 
Embora, nos mestrados e doutorados em 
Educação Matemática, devesse existir uma 
indissociabilidade entre formação do pesqui-
sador e formação do educador. 

Em nossa visão, os saberes constituí-
dos no campo de formação e atuação dos 
professores de Matemática materializam-se 
através do currículo, este entendido como 
um conjunto de enunciados produtores de 
discursos vistos como práticas que, segundo 
Foucault (1985, p. 49), “sistematicamente 
formam os objetos dos quais elas falam”. 
Nessa perspectiva, é importante ressaltar 
que o discurso é um elemento constitutivo 
da realidade, à medida que forma os obje-
tos dos quais ele fala. Assim, o discurso da 
boa qualificação profissional do professor, 
tendo como referência os saberes científicos 
da Matemática presentes nos documentos 
analisados e no projeto político pedagógico 
do curso em estudo, ao falar sobre o aluno, 
sobre o professor, sobre o formador e sobre 
o saber, termina também definindo o que 
constitui o aluno, o professor, o formador 
e o conhecimento, pois segundo Foucault 
(1985), os discursos são produzidos a partir 
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de arranjos sociais, políticos e econômicos.
Dessa forma, o que caracteriza a ativi-

dade intelectual do professor de Matemática 
é a ligação “ao funcionamento geral de um 
aparato de verdade” (Foucault, 1980, p.132), 
que se manifesta nos tipos de discursos 
aceitos que passam a funcionar como verda-
deiros através de mecanismos, dispositivos e 
instâncias que capacitam cada participante, 
a distinguir as afirmações verdadeiras das 
falsas, os meios pelos quais eles são san-
cionados, as técnicas e procedimentos para 
aquisição da verdade, o status daqueles que 
são encarregados de dizer o que conta como 
verdade.

Os documentos estudados revelam 
uma produção de verdades no ambiente de 
atuação e formação de professores de Ma-
temática; esta, por sua vez, está centrada na 
forma do discurso científico e está submetida 
a um vasto processo de difusão, transmissão 
e consumo que se realiza através do apare-
lho universitário e em diferentes recursos 
e meios de comunicação, mas que também 
é controlada por esses aparelhos. Assim, o 
poder cria campos de conhecimentos e, ao 
produzir diferentes versões sobre a realida-
de, também produz essa própria realidade 
materializada nos componentes curriculares 
do curso em foco.

O processo de constituição do currículo 
do professor de Matemática, que acontece 
através do exercício do poder disciplinar, de-
senvolve-se não apenas em técnicas de aqui-
sição dos saberes científicos da Matemática, 
mas, fundamentalmente, em conhecimentos 
sobre o comportamento dos alunos, suas ati-
tudes e seu desenvolvimento, modelando-os 
e colocando em circulação um saber. Assim, 
o ser-poder se exerce e é exercido através do 
poder disciplinar materializado por meio do 
currículo, constituído por técnicas de orga-
nização do espaço e do tempo que distribui 
os indivíduos, inserindo-os em espaços in-
dividualizados e hierarquizados, exercendo 
um controle de tempo, submetendo o corpo 
ao tempo, de maneira que “cada indivíduo 
se encontra preso numa série temporal, 
que define especificamente seu nível ou sua 
categoria” (Foucault, 1980, p.144), e a um 
só tempo, exercendo o controle através da 
vigilância. 

Através da vigilância, o poder disci-
plinar é, ao mesmo tempo, “absolutamente 
indiscreto, pois está em toda parte e sempre 

alerta”, e também “absolutamente discreto, 
pois funciona, permanentemente e em gran-
de parte, em silêncio” (Foucault, 1980, p. 
158). Dessa forma, o poder disciplinar coloca 
em circulação os discursos da “boa formação 
do professor de Matemática” e os arranjos de 
poder que se fazem presentes no ambiente de 
atuação do formador, legitimando determi-
nadas “verdades”. 

Não é por acaso que os processos de 
discussões e modificações no projeto político 
pedagógico do curso estudado venham sendo 
marcados, ao logo dos quase quarenta anos 
de existência do referido curso, como um 
campo de lutas, resistências e naturalização 
de um currículo determinado por conteúdos 
e pautado por disciplinas que dão a ideia de 
se fornecer, em cada área, os fundamentos 
daquele campo de saber. Contrariando, 
sobretudo, a visão sobre currículo preconi-
zada pelos especialistas do MEC, através das 
orientações curriculares para formação de 
professores que levemente toca em outras di-
mensões, como a inter-relação entre diversos 
saberes e a relação teoria-prática, considera-
das importantes para o processo formativo, 
assim como a possibilidade de constituição 
de saberes através das propaladas compe-
tências e habilidades. Cabe lembrar, também 
que os professores formadores, pelo menos 
no contexto estudado, não “acompanharam” 
as proposições de modificação operadas no 
currículo da Educação Básica nos últimos 
tempos, o que confere o controle de uma 
visão disciplinar do ser-poder tendo como 
referência os conteúdos postos como ver-
dadeiros pelo viés acadêmico e científico da 
Matemática. 

Neste aspecto, é possível compreender, 
por exemplo, a crítica apresentada pelo 
professor A (conf. Pág. 04-05) de que os 
especialistas do MEC não conhecem como 
vivem os professores de Matemática, como 
aprenderam e como ensinam esses conheci-
mentos. Assim, as orientações e recomenda-
ções do MEC para construção do currículo, 
não tendo objetivamente o conhecimento 
da prática desses profissionais, acabam não 
se revelando importantes no ambiente de 
atuação e formação, tanto que os projetos 
pedagógicos que buscam contemplar essas 
prescrições – como é o caso do projeto 
analisado acabam, na prática cotidiana, 
naturalizando os discursos dos formadores, 
que como já fora dito, estão filiados à prática 
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científica da Matemática.
Antes de pensar esses exemplos como 

fatos isolados, podemos analisar as descri-
ções dos alunos, membros do colegiado do 
curso, e observar que em certa medida, seus 
discursos identificam-se com um processo de 
transformação do corpo que vem sendo mo-
delado a partir das práticas que são postas 
em funcionamento no ambiente formativo. 
De alguma maneira, esse comportamento 
acaba reforçando no campo dos saberes a 
ideia de uma formação que tem por base os 
conhecimentos científicos da Matemática, 
subjugando outros tantos saberes igualmen-
te importantes para o processo formativo. 

Em nosso caso, as práticas de formação 
do professor de Matemática que acontecem 
no interior desse campo formativo, com 
seus rituais de espaço, tempos, poderes, 
permissões, interdições, silêncios e ênfases, 
são, conforme atesta Hoskin (1990), o lugar 
onde melhor se realiza o nexo entre poder 
e saber. No entanto, Veiga-Neto (2002) vai 
além dessa perspectiva informando que isso 
é assim, não apenas por causa das práticas 
ritualísticas e rotineiras que permeiam o 
campo de formação do formador no interior 
da universidade, senão, também, porque a 
organização da universidade atualmente gira 
em torno do currículo, um artefato cuja base 
e estrutura são de fundo disciplinar. 

Desse modo, as operações disciplina-
res que visam a domesticação dos corpos 
no campo da formação do formador e as 
operações que visam a organização dos 
saberes são, conforme argumenta Veiga-
Neto (2002), “operações de confinamento, 
quadriculamento, distribuição, atribuição de 
funções, hierarquização. Nas duas formas, 
esclarece o autor, trata-se sempre de orga-
nizar economicamente o espaço e o tempo”, 
seja maximizando a força útil do corpo e 
do trabalho que dele se extrai, à custa da 
menor força política que sobre ele se aplica, 
ou maximizando a inteligibilidade à custa 
da menor dispersão e indeterminação dos 
saberes. Nesse jogo, se inscrevem tanto a 
domesticação do corpo quanto o poder que 
age sobre ele e o atravessa. O resultado dessa 
fusão é que esse jogo acaba escondendo, ao 
funcionar, o seu caráter contingente, o seu 
caráter de jogo. Desse modo, tudo o que 
acontece parece ser natural e necessário.

Considerações finais 
Retornando ao movimento de modi-

ficação do projeto político pedagógico do 
curso de Matemática, através dos constantes 
rearranjos operados em seu interior e no 
que pese o ser professor e sua constituição a 
partir de discursos promotores de práticas, 
que no geral tem como referência os saberes 
relacionados à prática científica da Matemá-
tica, é possível pensar esse ser professor in-
serido num projeto de formação continuada. 
Nesse projeto, outros discursos, sejam eles 
provenientes das ciências da educação, da 
educação matemática ou de outros espaços 
e lugares, possa se produzir como prática de 
reflexão sobre a importância da constituição, 
também, de outras práticas formativas que 
tenham por base o próprio processo de refle-
xão do professor.

Isso, certamente possibilitará que 
saberes igualmente importantes, como, por 
exemplo, os saberes que os alunos trazem 
de suas experiências de vida, de leituras 
realizadas em diferentes momentos e 
contextos, assim como o conhecimento de 
como a escola, destino de atuação docente 
dos alunos, constituem-se em um palco em 
que os saberes construídos no dia-a-dia 
possam ser enriquecidos por outros saberes 
pertencentes à Educação, à Educação Mate-
mática e sobretudo à Matemática vista como 
uma construção social. E assim, possamos 
produzir problematizações geradoras de 
autogovernamento tanto dos alunos quanto 
dos professores, e que essa reflexão possa ter 
como resultado alguns impactos sociais e, 
consequentemente, algumas transformações 
do processo formativo e da sociedade.

Os resultados deste estudo apontam 
alguns caminhos de como os professores 
formadores são histórica e socialmente 
constituídos a partir dessas e nessas práti-
cas, ocupando uma dupla posição: de sujeito 
enquanto objeto de si mesmo e de sujeito 
enquanto sujeitável ao poder disciplinar. 
Além disso, foi possível perceber durante 
a realização dessa pesquisa que o currículo 
praticado nas instituições formadoras é de 
algum modo construído cotidianamente por 
todos que o compõem, e nesse processo, os 
sujeitos evidenciam suas crenças e deixam 
também suas marcas. Assim, os discursos 
que os professores fazem circular parecem 
produzir efeitos e verdades que ultrapassam 
os domínios da sua atuação e se disseminam 
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no espaço acadêmico, constituindo também 
o olhar e as práticas dos alunos em proces-
so de formação, indicando que, apesar de 
todos os outros discursos que circulam no 
campo formativo, faz-se necessário para nós, 
enquanto pesquisador e professor, o desafio 
de provocar deslocamentos que, a partir de 
outros espaços e lugares, possibilitem lan-
çar outros olhares em relação ao professor 
formador e sua formação, abrindo também 
a possibilidade de introduzir, nas práticas 
de formação docente, outras experiências, 
outros currículos, outras estratégias forma-
doras que, de algum modo, possam efetiva-
mente contribuir para mudança da qualidade 
da formação do professor de matemática. 
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A importância do estudo dos múltiplos aspectos relacionados 
ao “ensino e aprendizagem da matemática e seus fundamentos 
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Introdução
O tema ensino e aprendizagem da ma-

temática e seus fundamentos filosófico-cien-
tíficos nos remete ao campo de estudo, ainda 
em construção, da Educação Matemática, 
compreendida como um campo de conheci-
mento que se dedica a estudar questões rela-
tivas ao ensino e aprendizagem da matemá-
tica. É um campo interdisciplinar que faz uso 
de teorias de outros campos teóricos, entre 
eles, a matemática, a sociologia, a psicologia, 
a filosofia, as ciências da educação, etc., para 
a construção de seu próprio conhecimento.

Poderíamos dizer que o objeto de es-
tudo da Educação Matemática consiste nas 
múltiplas relações e determinações entre 
ensino, aprendizagem e conhecimento ma-
temático. Neste sentido, Kilpatrick (1996) 
argumenta que enquanto um campo de ati-
vidade a Educação Matemática é antiga, pois 
a Matemática tem sido ensinada desde sua 
existência e, em diversas sociedades. Como 
um campo acadêmico, as raízes da Educação 
Matemática têm pouco mais de um século. 
Isto porque, embora por volta do século 
XVIII, as Ciências da Educação já estivessem 
sendo exploradas em diversas universidades 
européias, a Educação Matemática passou 
por um processo lento, de modo que somente 
a partir do século XIX, quando a necessidade 
de formação de professores para a Educação 
Básica, como convencionamos denominar na 
atualidade,  se tornou uma função crescente-
mente importante, é que a Educação Mate-
mática começou a ser reconhecida como um 
campo de estudo e pesquisa e/ou disciplina 
a ser desenvolvida e ensinada nas universi-
dades e praticada nas instituições escolares.

Para D’Ambrosio (1993) embora já 
existisse na antiguidade preocupações com 
o ensino da matemática, foi na Idade Média 
e Renascimento e nos primeiros tempos 
da Idade Moderna que essas preocupações 
foram mais bem focalizadas.  Argumenta 
o referido autor que somente a partir das 

três grandes revoluções da modernidade, 
a Revolução Industrial (1767), a Revolução 
Americana (1776), e a Revolução Francesa 
(1789), é que as preocupações com a edu-
cação matemática da juventude começam 
a tomar corpo. O texto a seguir revela com 
mais ênfase o surgimento da Educação Ma-
temática como área de conhecimento:

A identificação da Educação Mate-
mática como uma área prioritária 
na educação ocorre na transição 
do século XIX para o século XX. Os 
passos que abrem essa nova área 
de pesquisa são devidos a John 
Dewey (1859-1952), ao propor, 
em seu livro Psicologia do Número 
(1895), uma reação contra o for-
malismo e uma relação não ten-
sa, mas cooperativa, entre aluno e 
professor e uma integração entre 
todas as disciplinas. Em uma re-
união da British Association, em 
Glasgow (1901), o cientista John 
Perry diz ser imensamente impor-
tante que ao adotar um método de 
ensino elementar, ele deve satisfa-
zer um jovem, entre mil, que gosta 
de raciocínio abstrato, mas que é 
igualmente importante que os de-
mais não sejam prejudicados. E 
lamenta o conflito que começa a se 
notar entre matemáticos e educa-
dores, ao dizer que é o matemático 
quem decide que assuntos devem 
ser ensinados nas escolas para os 
cientistas e os engenheiros, e que 
é ele mesmo, o matemático, que 
fornece os professores para esse 
ensino. A crise e os conflitos de opi-
nião sobre as reformas na educa-
ção estimulam pesquisadores ma-
temáticos de importância, alguns 
provavelmente preocupados com 
a educação dos filhos, a se interes-
sarem pelo ensino da matemática. 
É o caso do casal de ingleses Grace 
C. Young (1868-1944) e William H. 
Young (1879-1932), que escreve o 
Beginner’s Book ofGeometry, em 
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1904. Propõe trabalhos manuais, 
o concreto auxiliando o ensino da 
geometria abstrata. Seus filhos 
tornaram-se grandes matemáti-
cos. O respeitadíssimo matemá-
tico americano, Eliakim H. Moo-
re (1862-1932), resolve escrever 
sobre educação e, num artigo de 
1902, propõe um novo programa, 
incluindo um sistema de instru-
ção integrada em matemática e 
física, baseado em um laborató-
rio permanente, cujos principais 
objetivos são desenvolver ao má-
ximo o verdadeiro espírito de pes-
quisa, conduzindo à apreciação, 
tanto prática como teórica, dos 
métodos fundamentais da ciên-
cia. Mas o passo mais importante 
no estabelecimento da Educação 
Matemática como uma disciplina 
é devido à contribuição do emi-
nente matemático alemão Felix 
Klein (1849-1925), que publicou, 
em 1908, um livro seminal, Ma-
temática Elementar de um Ponto 
de Vista Avançado. Klein defende 
uma apresentação nas escolas que 
se ater mais em bases psicológicas 
que sistemática. Diz que o profes-
sor deve ser, por assim dizer, um 
diplomata, levando em conta o 
processo psíquico do aluno, para 
poder agarrar seu interesse. Afir-
ma que o professor só terá sucesso 
se apresentar as coisas numa for-
ma intuitivamente compreensível. 
A consolidação da Educação Ma-
temática como uma sub-área da 
matemática e da educação, de na-
tureza interdisciplinar, se dá com 
a fundação, durante o Congresso 
Internacional de Matemáticos, 
realizado em Roma, em 1908 da 
Comissão Internacional de Instru-
ção Matemática, conhecida pelas 
siglas IMUK/ICMI, sob lideran-
ça de Felix Klein.(D’AMBROSIO, 
1993, p. 03)

Contudo, conforme sustenta Kilpatrick 
(1996), a pesquisa em Educação Matemática 
em nível mundial expandiu-se de forma 
considerável da metade dos anos 1950 até 
metade dos anos 1970, colaborou para isso 
o movimento da chamada Matemática 
Moderna, que teve influência no estudo de 
muitos pesquisadores de diferentes países 
do mundo, inclusive de pesquisadores bra-

sileiros, estimulando também a criação de 
meios de comunicação científica em forma 
de periódicos, criando novas organizações 
profissionais e instituições de pesquisa. 
Neste contexto, em cada instituição ou país 
expandiu-se e divulgou-se a Educação Mate-
mática enquanto um campo de conhecimen-
to, sendo em muitos casos determinantes na 
concepção de projetos pedagógicos de cursos 
de formação de professores e nas orientações 
curriculares para o ensino da matemática da 
Educação Básica.

Assim, a Educação Matemática enquan-
to campo de conhecimento, ao longo de seu 
desenvolvimento, tem influenciado profes-
sores e alunos de modo positivo, propondo 
meios alternativos do ensino da matemática, 
orientando, de muitas maneiras, aqueles 
que fazem a política educacional, que de 
alguma forma estão passando a reconhecer, 
institucionalizar e apoiar a Educação Mate-
mática. Esta com efeito tem-se desenvolvido 
fortemente em países onde as estruturas 
institucionais a favorecem como um campo 
acadêmico capaz de proporcionar e incenti-
var um projeto educativo que tenha por base 
o desenvolvimento social.

Filosofia da Educação Matemática
No Brasil Bicudo (1999) tem sido pio-

neira em propor, desde inicio da década de 
1980, uma Filosofia da Educação Matemá-
tica. Motivada pela sua experiência como 
professora de cursos de formação de pro-
fessores de matemática e pelos trabalhos de 
renomados pesquisadores que abordam esse 
tema, pensa a Educação Matemática como 
uma área de investigação e, de significação 
que vem se construindo e se constituindo no 
decurso da História da Educação Ocidental. 

        Em nível mundial, Bicudo argumen-
ta que a denominação Filosofia da Educação 
Matemática é recente. Esse termo aparece a 
partir da década de 1980 como título da tese 
de doutorado “PhilosophyofMathematicsE-
ducation” (Filosofia da Educação Matemáti-
ca), de autoria de Eric Blaire, defendida em 
janeiro de 1981, no Instituto de Educação da 
Universidade de Londres. 

       É um trabalho constituído de ques-
tões relacionadas à Filosofia da Matemática, 
descrevendo três correntes que convencio-
namos chamar de tradicionais: logicismo, 
formalismo e intuicionismo e, uma quarta 
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corrente denominada pelo autor de “hipo-
tética”, reunindo concepções de Peirce e de 
Lakatos. Na segunda parte da tese expõe 
maneiras de ensinar Matemática apresen-
tando articulações entre estas e o logicismo, 
formalismo, intuicionismo e a hipotética. Na 
terceira parte da tese trabalha o conceito de 
educação, os objetivos e fins da educação, 
sugerindo o que é essencial ser abordado em 
cursos de formação de professores de Mate-
mática. Para Blaire a Filosofia da Educação 
Matemática é pensada como a junção da 
Filosofia da Matemática com a Filosofia da 
Educação.

Durante a década de 1980 e início da dé-
cada de 1992 surgem, em nível internacional, 
trabalhos abordando temas de Filosofia da 
Educação Matemática, apesar desse termo 
não ser mencionado explicitamente. Entre 
eles o livro “DidacticalPhenomenologyo-
fMathematicsStructures” (Fenomenologia 
Didática das Estruturas Matemáticas) de 
Hans Freudenthal, “os trabalhos de Teoria 
da Educação Matemática que foi um dos 
tópicos do ICME1-5, reunindo pesquisadores 
como H. G., Steiner, N. Balacheff, J. Mason, 
H. P. Steffe, G. Brousseau, T. J. Cooney, B. 
Chistiansen” (BICUDO, 1999). Destacam-
se também os trabalhos de Gila Hanna, 
Michael Otte e Ubiratan D’Ambrosio que 
abordam aspectos da realidade matemática 
e da epistemologia que permeia o fazer e o 
ensinar matemática, analisando e criticando 
práticas pedagógicas, práticas matemáticas 
e, tendências do ensino de matemática.

No inicio da década de 1990, é publicado 
o livro “The PhilosophyofMathematicsEdu-
cation” (A Filosofia da Educação Matemáti-
ca), de autoria de Paul Ernest, professor da 
Universidade de Exeter, no Reino Unido. Na 
referida obra, Ernest identifica um conjunto 
de disciplinas de fundamentação para a 
Educação Matemática, incluindo a Filosofia 
e distingue como relevante as seguintes 
questões:

•O que é Matemática e como podemos 
explicar sua natureza? 

•Quais Filosofias da Matemática foram 
desenvolvidas? 

•Que afirmações filosóficas, possivel-
mente implícitas, subjazem à aprendizagem 
da matemática? 

•Que epistemologias e teorias da apren-
dizagem são assumidas? 

•Quais são os objetivos da Educação 

Matemática? 
•Quem ganha e quem perde? Que afir-

mativas filosóficas, possivelmente implícitas, 
fundamenta o ensino da matemática? 

•Essas afirmações são válidas? Que 
meios são adotados para atingir os objetivos 
da Educação Matemática?

Assim, com essas perguntas e ou ques-
tões, Ernest coloca em confronto a Filosofia 
da Matemática, a natureza da aprendizagem, 
os objetivos da Educação, a natureza do 
ensino, o contexto social da Educação Mate-
mática e a inter-relação desses fatores como 
um sistema social discutindo ao longo de sua 
obra diversos aspectos, organizados através 
dos seguintes capítulos:

•Uma critica das filosofias absolutistas 
da matemática; 

•A filosofia da matemática reconceitua-
lizada; 

•O construtivismo social como uma 
filosofia da matemática; 

•O construtivismo social e conhecimen-
to subjetivo e os paralelos do construtivismo 
social;

•Os objetivos e Ideologias da Educação 
Matemática;

•Os grupos com Ideologias utilitárias e 
com ideologias puristas;

•A ideologia da mudança social dos 
educadores públicos; 

•Uma revisão crítica de Cockcroft e o 
Currículo Nacional; 

•A hierarquia na matemática, aprendi-
zagem, habilidade e sociedade; 

•A matemática, valores e oportunidades 
Iguais; 

•A Investigação e soluções de problemas 
e pedagogia.

Outra obra de grande relevância para 
a Filosofia da Educação Matemática, publi-
cada em 1993, foi o livro do dinamarquês 
OleSkovsmose “Towards a Philosophyof-
CriticalMathematicsEducation” (para uma 
Filosofia da Educação Matemática Crítica) 
onde o autor, segundo Bicudo (1999), 
“atribui à o significado de uma educação 
que se mantém como força social e política 
em uma sociedade cuja natureza é crítica, 
pontuada por crises e conflitos”.  Skovsmose 
(1993) “se fundamenta em obras de autores 
contemporâneos como Adorno, Habermas e 
Paulo Freire, sem perder de vista uma visão 
histórica do termo crítica, que aparece em 
Kant e Hegel, interpretado por Marx”.
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Em fim, a Filosofia da Educação Ma-
temática trabalha com objetos tratados na 
Filosofia da Matemática, examinado-os sob 
a perspectiva da Educação. “Desta forma 
coloca em evidência temas como a realidade 
dos objetos matemáticos, conhecimento dos 
objetos matemáticos, valor da matemática, 
características da Ciência Matemática e os 
escuta sob a perspectiva da Educação Mate-
mática” (Cf. BICUDO, 1999, p. 12).

Alternativas de ensino
As diversas estratégias desenvolvidas 

por professores, pesquisadores e especia-
listas que buscam construir a Educação 
Matemática como campo promissor do 
conhecimento, ao longo de sua história tem 
influenciado de forma bastante positiva a 
formação de professores de matemática em 
nível mundial, especialmente no Brasil. Isso 
é visível nos projetos de ensino e atividades 
propostas pelas instituições formadoras, 
escolas de Educação Básica e, nas recomen-
dações de especialistas envolvidos com a 
produção do currículo. 

Nos parâmetros curriculares nacionais 
– PCNs e, nas orientações curriculares para 
o ensino médio estão contemplados muitas 
das idéias defendidas por educadores mate-
máticos. Em ambos os documentos podemos 
encontrar argumentações e justificativas para 
que se leve em consideração na prática de 
sala de aula de matemática aspectos da etno-
matemática, da modelagem matemática, da 
resolução de problemas, das tecnologias da 
informação e da comunicação e, da própria 
história da matemática, focando que essas 
estratégias de ensino, se bem exploradas, po-
dem ter um efeito positivo na aprendizagem 
matemática das pessoas.

Essas são estratégias que focam de 
forma especial o ensino e aprendizagem da 
matemática e, seus fundamentos filosófico-
científicos como tema integrante do campo 
de conhecimento da Educação Matemática. 

A seguir discutiremos de forma abrevia-
da cada uma dessas estratégias.

Etnomatemática
A etnomatemática surgiu no início da 

década de 1970 com base em críticas sociais 
acerca do ensino tradicional da matemática, 
fundamentalmente em função da análise das 
práticas matemáticas em seus diferentes con-

textos culturais. Em sua evolução, o conceito 
passou a designar as diferenças culturais nas 
diferentes formas de conhecimento.

Conceitualmente, a etnomatemática 
parte do pressuposto de que o ensino de 
matemática deve levar em consideração o 
contexto social e, a realidade sócio-cultural 
do aluno, o ambiente em que ele vive e o co-
nhecimento matemático que ele traz de suas 
experiências cotidianas. D’ Ambrósio (1993) 
compreende a etnomatemática como sendo 
“a arte ou técnica de explicar, de entender, de 
se desempenhar na realidade dentro de um 
contexto cultural próprio”. 

E também pode ser concebida como um 
programa interdisciplinar que engloba as 
ciências dacognição, da  espistemologia, da 
história, da sociologia e da difusão. Ou como 
um programa, no sentido de pesquisa, que 
tem como objetivo analisar como, ao longo 
da sua evolução, a espécie humana gerou, 
organizou e difundiu artes e técnicas, com a 
finalidade de entender, explicar, lidar com o 
ambiente natural, social e cultural, próximo 
ou distante, assumindo o seu direito e capa-
cidade em transformá-lo.

A palavra etnomatemáticafoi cunhada 
da junção dos termos techné, mátema e etno. 
Por “etno“, deve-se entender, não apenas et-
nias, mas, num sentido mais amplo, os diver-
sos grupos culturais, tais como populações 
indígenas, grupos de trabalhadores ou arte-
sãos, comunidades periféricas de ambientes 
urbanos, comunidades ribeirinhas, classes 
profissionais ou até mesmo, faixa-etária. 
Cada um desses grupos sociais, têm sua pró-
pria maneira de entender, explicar, lidar com 
o ambiente natural, social e cultural em que 
vive. Daí a necessidade de alternativas que 
facilitem o processo ensino-aprendizado de 
cada grupo.

Modelagem Matemática
Para D’ambrosio (1986) “Modelagem é 

um processo muito rico de encarar situações 
e culmina com a solução efetiva do problema 
real e não com a simples resolução formal de 
um problema artificial.” 

No entender de Biembengut (1999) 
modelagem matemática

“pode ser considerado um pro-
cesso artístico, visto que, para 
se elaborar um modelo, além de 
conhecimento de matemática, o 
modelador, precisa ter uma dose 
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significativa de intuição e criati-
vidade para interpretar o contex-
to, saber discernir que conteúdo 
matemático melhor se adapta e 
também ter senso lúdico para jo-
gar com as variáveis envolvidas.” 
(BIEMBENGUT, 1999, p. 23)

Já para Bassanesi (2002) “a modelagem 
matemática consiste essencialmente na arte 
de transformar problemas da realidade e 
resolvê-los, interpretando suas soluções na 
linguagem do mundo real.” Em nossa per-
cepção modelagem matemática é um modo 
privilegiado de desenvolvimento da mate-
mática em sala de aula mobilizando valores e 
atitudes, produzindo significados de concei-
tos matemáticos culturalmente produzidos 
por nossos antepassados, buscando produzir 
novos conceitos e conhecimentos.   

Resolução De Problemas
De acordo com os Parâmetros Curricu-

lares Nacionais:
Um problema matemático é uma 
situação que demanda a realiza-
ção de uma sequência de ações ou 
operações para obter um resulta-
do. Ou seja, a solução não está dis-
ponível de início, no entanto é pos-
sível construí-la. Em muitos casos, 
os problemas usualmente apresen-
tados aos alunos não constituem 
verdadeiros problemas porque, 
via de regra, não existe um real 
desafio nem a necessidade de veri-
ficação para validar o processo de 
solução.(PCNs,1998, p. 41)

A utilização da resolução de problemas 
na prática pedagógica da matemática pode 
ser concebida e recomendada por especialis-
tas e pesquisadores da Educação Matemáti-
ca, como uma metodologia que deve merecer 
atenção por parte de todos professores. É a 
partir deles que se pode envolver o aluno em 
situações da vida real que possam ser tema-
tizadas na sala de aula, motivando-o para o 
desenvolvimento do modo de pensar mate-
mático. A motivação natural está no estudo 
de problemas reais, que de alguma forma 
possam fazer parte do contexto dos alunos e, 
em grande parte, em problemas físicos. 

Praticamente todos os grandes ramos da 
matemática surgiram em resposta a tais pro-
blemas e, certamente no nível elementar essa 

motivação é genuína. Talvez pareça estranho 
que a grande significação da matemática re-
sida fora da matemática, mas deve-se contar 
com esse fato. Para a maioria das pessoas, 
inclusive os grandes matemáticos, a riqueza 
e os valores que se ligam à matemática deri-
vam de seu uso no estudar o mundo real. A 
matemática é um meio que conduz a um fim. 
Empregam-se conceitos e raciocínios para 
atingir resultados no tocante a coisas reais’. 
(KLINE, 1976, p.182)

Tecnologias da Informação e da Co-
municação

As tecnologias da informação e da co-
municação estão no debate atual no campo 
da Educação Matemática, na medida em que 
educar matematicamente significa para esse 
campo de formaçãomuito mais do que trei-
nar pessoas para o uso destas tecnologias. 

Neste sentido, parece ser consenso en-
tre pesquisadores e educadores matemáticos 
de que as TIC podem contribuir para uma 
educação mais adequada à nossa socieda-
de: colaborando para a aprendizagem de 
diversos conteúdos; possibilitando a cria-
ção de espaços de interação e comunicação; 
permitindo novas formas de expressão cria-
tiva, de realização de projeto e de reflexão 
crítica (PONTE, 2000).

D`Ambrosio (1993) destaca que a Ma-
temática ocupa uma posição privilegiada nas 
escolas, pois é uma disciplina obrigatória no 
currículo nos diversos níveis de instrução em 
todo mundo. Isto se deve ao fato de ser con-
siderada de grande importância para todos, 
quase sempre sob a justificativa de que ela 
desenvolve o raciocínio. Ponte, Oliveira e Va-
randas (2003) compreendem que o espaço 
ocupado pela Matemática nas escolas deve 
ser bem aproveitado e que, nesse sentido, 
as TIC podem oferecer uma grande contri-
buição, à medida que: reforçam o papel da 
linguagem gráfica e de novas formas de 
representação; relativizam a importância do 
cálculo; permitem a manipulação simbólica.

História da Matemática
A história da matemática como prática 

pedagógica vem sendo recomendada por 
educadores e educadores matemáticos nos 
projetos pedagógicos de cursos de licencia-
turas em matemática e, como estratégia de 
ensino utilizada por professores na sala de 
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aula de matemática da escola básica. E cons-
tituindo-se em elemento importante para o 
ensino e aprendizagem dessa disciplina. 

Isso vem se materializando através 
de propostas, elaboradas por autores de 
textos curriculares no sentido da inclusão 
dos aspectos históricos no discurso sobre 
a educação matemática, pelo menos desde 
a publicação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1997) para o Ensino 
Fundamental pelo Ministério da Educação 
em 1997.  

Nos PCN constam argumentações e 
recomendações no sentido de que os profes-
sores, em sua formação, precisam conhecer a 
história dos conceitos matemáticos, precisa-
mente “para que tenham elementos que lhes 
permitam mostrar aos alunos a matemática 
como ciência que não trata de verdades eter-
nas, infalíveis e imutáveis, mas como ciência 
dinâmica, sempre aberta à incorporação de 
novos conhecimentos” (PCNs, 1997, p. 38). 

Em relação à contribuição do conheci-
mento histórico para os professores, o do-
cumento também chama a atenção para sua 
utilidade no sentido de que o conhecimento 
dos “obstáculos envolvidos no processo de 
construção dos conceitos” (Idem, ibidem)
pode possibilitar a compreensão de aspectos 
da aprendizagem dos alunos.  

Além disso, a história da matemática 
como prática pedagógica a ser desenvolvida 
em sala de aula figura, no documento, junto 
à resolução de problemas, aos jogos e às 
tecnologias da informação, como um dos 
recursos disponíveis para “fazer Matemáti-
ca”, podendo contribuir para o processo de 
ensino e aprendizagem, no sentido de que 
ajudaria a desenvolver atitudes e valores 
mais favoráveis à matemática no aluno e, 
auxiliaria também na construção de idéias 
favorecendo um ambiente educativo.

Podemos encontrar reforços a essa po-
sição de prestígio da história da matemática 
como recursos metodológicos em outros do-
cumentos curriculares mais recentes, como 
as Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio (BRASIL, 2006).

A história da matemática como prática 
pedagógica vem se constituindo nos últimos 
anos como de grande relevância para o 
processo de atribuição de significados aos 
conceitos matemáticos, vem se tornando 
importante também como um entre outros 
recursos metodológicos que está à disposição 

dos educadores matemáticos e que poderia 
atender à sua constante expectativa em rela-
ção ao desenvolvimento de um trabalho mais 
satisfatório.

Considerações Finais
 Com este GT, esperamos constituir um 

espaço permanente de reflexões e análises, 
da educação matemática ensinada e/ou pes-
quisada em diversos contextos amazônicos. 
De modo específico e, com base nos diversos 
trabalhos propostos, fazer uma primeira 
aproximação deste campo de estudo e pes-
quisa, visando apontar uma agenda de temá-
ticas a serem exploradas pelos integrantes 
do GT. E, com isso ampliar a comunidade de 
educadores matemáticos em nível de Acre 
e/ou Amazônia interessada na investigação 
do tema deste GT. E, por último,oferecer 
possibilidades de contribuições para repen-
sar a melhoria do ensino e aprendizagem da 
matemática nos diversos níveis de ensino.

Notas
1 ICME –Congresso Internacional de Educação Ma-

temática
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Desafios na formulação de políticas públicas: a regulamentação 
do turismo em terras indígenas

Juan Felipe Negret Scalia
Luana Machado de Almeida
Fundação Nacional do Índio

Introdução 
A presente comunicação tem como obje-

tivo compartilhar, em linhas gerais, algumas 
reflexões surgidas no âmbito do processo 
de regulamentação da atividade de turismo 
em terras indígenas, o qual acompanhamos 
enquanto servidores da Fundação Nacional 
do Índio (FUNAI). Existe um interessante 
histórico de povos indígenas promovendo 
atividades de turismo em várias regiões do 
país, assim como em países da América Lati-
na, como Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, 
México e Panamá. No Brasil, por muitos 
anos a regulamentação do turismo em Ter-
ras Indígenas foi protelada por tratar-se de 
um assunto bastante complexo e polêmico. 
Porém, no último Plano Plurianual (PPA 
2012-2015), por pressões institucionais e do 
próprio movimento indígena, no Programa 
2065, “Proteção e Promoção dos Direitos dos 
Povos Indígenas”, em seu Objetivo 0945, a 
FUNAI estabeleceu como meta “Regulamen-
tar o etnoturismo e ecoturismo em terras 
indígenas de forma sustentável” (FUNAI, 
2012: 132). 

O etnoturismo é uma definição recente 
de modalidade no Ministério do Turismo, 
“cujo conceito se remete a uma noção de ori-
gem, cultura, prática social, raça, entre ou-
tros, que permite a vivência de experiências 
autênticas em contato direto com os modos 
de vida e a identidade de grupos étnicos” 
(ACRE, 2011). Porém, a regulamentação 
da atividade turística em Terras Indígenas 
constitui-se como um desafio, pois almeja 
uma norma universalizante para abranger 
uma diversidade de interesses e possibili-
dades que vão desde os agenciamentos de 
turismo de massa ou charter (exemplo, os 
Pataxós da Reserva Indígena de Coroa Ver-
melha na área de influência de Porto Seguro/
BA), passeios por belezas cênicas (Pataxós 
do Parque Nacional do Monte Pascoal/BA), 
pesca esportiva (Terra Indígena Tenharim 
do Rio Marmelo/AM), turismo de aventura, 
turismo acadêmico, turismo de experiência 
ou vivencial, turismo espiritual ou religioso, 

turismo de base comunitária, entre outras 
modalidades, que podem acontecer isoladas 
ou combinadas, nas mais de seiscentas Ter-
ras Indígenas e junto a mais de duzentas e 
trinta etnias (FUNAI, 2012: 11).

No âmbito deste processo, a Coorde-
nação Geral de Etnodesenvolvimento da 
FUNAI (CGETNO), decidiu por estudar 
alguns casos específicos em andamento 
no Brasil, no sentido de colher subsídios 
para a regulamentação. Nesse âmbito, 
destacaram-se alguns Festivais de Cultura 
Indígena realizados por povos indígenas do 
Acre, que nos últimos anos têm mobilizado 
consideráveis contingentes de pessoas, entre 
os quais se incluem celebridades brasileiras 
e grupos organizados de estrangeiros, so-
bretudo da Europa, mas também de outras 
partes da América e, em menor quantidade e 
frequência, de países asiáticos. Dessa manei-
ra, em 2011, foi criado, em conjunto com as 
organizações indígenas demandantes, com 
o Governo do Estado do Acre, a FUNAI e 
outros especialistas, um Grupo de Trabalho 
Interinstitucional (GT-Etnoturismo) com 
o objetivo de fomentar avaliações, elaborar 
propostas e acompanhar algumas iniciativas 
em curso. Espera-se que o GT contribua com 
subsídios para a elaboração dessa normativa, 
bem como para formulação de políticas pú-
blicas específicas. 

No Estado do Acre há oficialmente 15 
povos indígenas (excluem-se da contagem 
os povos em isolamento voluntário) em 35 
Terras Indígenas reconhecidas pela FUNAI, 
regularizadas ou ainda por regularizar, sen-
do que temos registrado projetos indígenas 
para o fortalecimento de atividades turísticas 
em ao menos 07 dessas etnias: Huni Kuin 
(Kaxinawás), Yawanawás, Poyanawas, Nuki-
nis, Nawas, Kuntanawas e Ashaninkas. Para 
acompanhamento inicial, foram escolhidos 
os dois festivais culturais mais representati-
vos que são: o Festival YAWA, que terá sua 
11ª edição em 2012, e o Festival Xina Bena, 
em sua segunda edição no ano de 2012, 
realizados, respectivamente, pelos povos in-
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dígenas Yawanawá e Huni Kuin. Cabe espe-
cificar ainda que: sobre o primeiro Festival, o 
YAWA, se constitui enquanto plano de vida 
de um dos dois agrupamentos políticos da 
população Yawanawá; sobre o segundo, vale 
dizer que ele conta com organização direta 
da população de três Terras Indígenas (Kaxi-
nawá do Jordão, Kaxinawá do Alto Jordão e 
Kaxinawá do Seringal Independência, sendo 
realizado nesta última) e que mesmo dentro 
destas três já estão em andamento outras 
iniciativas que envolvem direta ou indire-
tamente atividades turísticas. Em ambos os 
casos, porém, constata-se um alinhamento, 
cada vez mais forte, em direcionar o turismo 
para um público-alvo bastante específico, 
via de regra, interessado nas vivências das 
culturas indígenas, suas brincadeiras e suas 
práticas rituais e xamãnicas, em destaque o 
rapé, o kambô e o Ayahuasca (Huni ou Nixi 
Pae).

Sabe-se que as razões que motivam as 
iniciativas de turismo em terras indígenas no 
Brasil são diversas e envolvem um público 
heterogêneo, tanto de indígenas quanto 
de não-indígenas. O propósito, portanto, 
é, partindo da experiência no âmbito do 
GT-Etnoturismo, tornar explícitas algumas 
dificuldades desse processo de tradução/
transformação de uma demanda real trazida, 
por um lado pelos gestores públicos, e por 
outro pelas próprias organizações indígenas, 
em uma política pública efetiva. 

Do primeiro lado, os gestores de polí-
ticas públicas, tendem a concentrar-se em 
questões como: levantamento de impactos 
socioambientais, promoção de capacitação 
em diferentes áreas, investimento em infraes-
trutura, diagnóstico de ameaças potenciais, 
monitoramento das operações em lógicas 
financeiras, cuidados com o meio ambiente, 
preservação cultural, instrumentos de con-
trole, procedimentos administrativos, fontes 
de financiamento, etc. E no outro polo, a 
experiência ao longo deste acompanhamento 
parece apontar para processos comunitários 
muito mais amplos do que o conceito de 
turismo consegue traduzir; o recebimento 
de visitantes, seja durante os festivais ou 
em grupos menores ao longo do ano, parece 
configurar-se como uma oportunidade de 
ampliar a rede de relações, potencializar as 
trocas e alianças, “fazer política”, fortalecer 
e mostrar a cultura e, dessa maneira, obter 
fonte de recursos simbólicos e materiais que 

permitam a atualização e potencialização de 
um modo de vida próprio do grupo. 

Trata-se aqui a regulamentação enquan-
to um desafio teórico. Inicialmente sugere-se 
uma rápida análise das premissas das várias 
ontologias em questão, para assim discorrer 
sobre possíveis conteúdos do processo de 
tradução relativo à regulamentação, tatean-
do seus limites e apontando outras questões 
ainda por explorar. Mais do que trazer res-
postas prontas ao processo, o objetivo desta 
comunicação é sistematizar algumas pergun-
tas para posteriores desenvolvimentos.

 
O local da regulamentação – Guer-
ra e diplomacia ontológica?

A regulamentação necessariamente 
lida com uma série de linguagens diferen-
tes, ontologias diferentes, cujas premissas 
e pressupostos sobrepõem-se em alguns 
campos, mas são intransponíveis em outros. 
A boa tradução seria: “aquela que é capaz de 
apreender os pontos de ressonância, de fazer 
com que a intentio em uma língua reverbere 
em outra.” (CARNEIRO DA CUNHA, 1998: 
13); “aquela que trai a linguagem-destino, 
e não a linguagem-fonte. (...) aquela que 
permite aos conceitos alheios deformar e 
subverter as ferramentas conceituais do 
tradutor” (VIVEIROS DE CASTRO, 2004: 
5). Sob esta ótica, a tarefa da tradução seria, 
antes de tudo, enfatizar e/ou potencializar 
os equívocos que emergem na relação entre 
diferentes linguagens:

“(...) abrir e ampliar um espaço (...) 
entre as linguagens conceituais em 
contato, um espaço que o equívo-
co precisamente “oculta”. Não é o 
equívoco que impede essa relação, 
mas o que a funda e a impulsiona: 
a diferença em perspectiva. Tra-
duzir é presumir que o equívoco 
sempre existiu; é comunicar atra-
vés das diferenças, ao invés de si-
lenciar o Outro ao presumir uma 
univocalidade – uma similaridade 
essencial – entre o que o Outro e 
Nós estamos falando” (VIVEIROS 
DE CASTRO, 2004:10)

Analisando outro processo de regula-
mentação, em um âmbito semelhante, de 
caça na região amazônica promovido pelo 
IBAMA, Mauro Almeida defende três teses: 
1) Não há economia política da produção (ou 
da predação) sem uma ontologia correspon-
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dente; 2) A cada ontologia correspondem 
por sua vez cânones pragmáticos e cânones 
da razão; 3) Há conflito e guerra entre on-
tologias (ALMEIDA, 2007). Considerando 
que a atividade turística é uma determinada 
economia política: quais ontologias estariam 
em jogo no caso da regulamentação do 
turismo em Terras Indígenas? Que tipo de 
ressonâncias existem e são possíveis entre 
elas? E onde o conflito é inevitável?

A linguagem-destino, quiçá ontologia-
destino, desta tradução seria, utilizando-se 
das categorizações da disciplina do Direito 
Comparado, o campo específico do Sistema 
Romano-Germânico (ou Sistema Conti-
nental) do direito sobre o qual repousa a 
legislação brasileira. Majoritário na Europa 
e América Latina, esse modelo possui uma 
centralidade no processo de codificação 
(sobretudo o Código Civil) e a preocupação 
com a isonomia entre os poderes executivo, 
legislativo e judiciário é determinante; as 
principais subdivisões do Sistema Conti-
nental são: 1) a divisão entre direito público 
e direito privado; 2) direito substancial e 
direito processual; 3) direito das obrigações 
e 4) direito do consumidor (CÁRDENAZ, 
2011: 37).

Difere, por exemplo, do Sistema Anglo-
Saxão (chamado também de Lei Comum, 
ou common law, difundido na Inglaterra, 
Irlanda, EUA, Canadá, Austrália entre ou-
tros), sendo “aquela que busca solucionar 
um problema particular e não formular uma 
regra de conduta abstrata e geral para o futu-
ro” (CÁRDENAZ, 2011: 27); casos específicos 
julgados podem tornar—se legislações per 
se, considerado o peso maior que é dado à 
figura da jurisprudência e do próprio poder 
judiciário. Além destes dois sistemas, ainda 
categorizam-se pelo mundo os antigos direi-
tos socialistas, os sistemas religiosos (exem-
plo, a Lei do Islã), os sistemas do Japão e da 
China e, finalmente, os sistemas relativos aos 
direitos africanos e o direito consuetudiná-
rio. (CÁRDENAZ, 2011: 26-29). Considera-
se que, independente do sistema, o direito é 
um espaço de constantes disputas de poder 
e que, tanto o processo de produção das leis 
como consequentemente seu conteúdo, são 
aparelháveis por conjunturas, grupos espe-
cíficos, exercícios diferenciados de poder e 
de aparatos ideológicos; sendo assim, é no 
âmbito do sistema romano-germânico, assu-
mindo as suas especificidades, que deverá se 

desenvolver a regulamentação. 
Enquanto ontologia intermediária 

entre fontes e destino, a antropologia possui 
também seu campo, premissas e limites da 
própria linguagem: (...) “A exegese antro-
pológica precisa ser tomada pelo que ela é: 
um esforço para criar um mundo paralelo 
ao mundo observado, através de um meio 
expressivo (o texto escrito) que estabelece 
suas próprias condições de inteligibilidade.” 
(STRATHERN, 2009: 44-47). Neste proces-
so, a antropologia ou o “indigenismo”, teria a 
responsabilidade de assegurar um repertório 
conceitual para direcionar os Programas e 
Projetos, de maneira a garantir uma acurada 
concepção das atividades desenvolvidas, com 
o mínimo de impactos negativos; ao menos 
esta é a expectativa, por exemplo, de outros 
órgãos de governo.

Ainda nesse papel de mediação, es-
taria o senso comum, uma vez que “... se a 
antropologia existe (de jure), é precisamente 
(e somente) porque (...) o ‘senso comum’ 
não é comum.” (VIVEIROS DE CASTRO, 
2004: 10). Aqui referimo-nos aos turistas 
em si, à visão que eles têm do processo, às 
suas impressões e avaliações que, colhidas 
ao longo do tempo, também subsidiam todo 
este processo; estes são a ponta contratual à 
que se refere a nossa ontologia jurídica: os 
consumidores. Nesta comunicação, o ponto 
de vista “dos turistas” permanecerá mais 
difuso, pois até o momento não foi realiza-
da uma análise mais sistematizada dessas 
impressões, apesar de termos ouvido muitos 
relatos ao longo do nosso ofício.

E, por inicio e também quarto lugar, 
ou por linguagem originária/fonte para a 
tradução, estão as ontologias indígenas que 
demandam os projetos de turismo, e que 
pressionam pela própria regulamentação: 
no sistema codificante, é preciso formular as 
regras gerais para o futuro, como condicio-
nante para a aplicação de investimentos com 
recursos públicos, por exemplo. Para estas 
ontologias, “O papel da antropologia é o de 
dar a essa possibilidade (lógica) o estatuto de 
virtualidade (ontológica), determinando — 
ou seja, construindo — sua operação latente 
em nossa própria cultura” (VIVEIROS DE 
CASTRO, 2002: 142). O maior desafio do 
processo de regulamentação é levar a sério 
e conseguir compreender os conceitos de 
turismo que as organizações indígenas estão 
utilizando, apreender esses conceitos com 
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todas suas nuances, assim como seus anseios 
e projetos relacionados. “Levar a sério é, para 
começar, não neutralizar.” (VIVEIROS DE 
CASTRO, 2002:129)

O local da regulamentação, levado a sé-
rio, deveria impedir a subtração de qualquer 
uma das ontologias. Em outras arenas per-
cebem-se tentativas de invisibilizar variáveis 
do processo, seja por convicção ideológica, 
seja por conveniência metodológica. A ambi-
ciosa regulamentação deveria dar voz a toda 
ontologia. Mas por outro lado, é realmente 
possível que o processo propicie espaço para 
toda a polifonia? Provavelmente, em apa-
rentes consensos das partes, e sob aparentes 
concordâncias pragmáticas, “‘tudo se passa’ 
para ambos como se a ontologia de cada um 
fosse a correta”. (ALMEIDA, 2007: 14)

Viveiros de Castro (2004) propõe 
utilizar a noção de “equívoco” para recon-
ceitualizar procedimentos acadêmicos da 
antropologia, como o método comparativo 
e a prática da tradução. O objetivo que se 
coloca não é encontrar um sinônimo, um 
referencial de representação comum, uma 
linguagem conceitual compartilhada, mas 
sim tornar visível a diferença oculta nos 
termos homônimos-equívocos que emergem 
entre nossa linguagem e a de outras espécies.

Levar a sério o local da tradução seria 
inevitavelmente ter de lidar com a homoní-
mia: percebemos que há visões diferentes 
daquilo que as diversas partes consideram 
enquanto “turismo”; há vários pontos de 
ressonância, mas também há pontos de 
indefinição e discordância; trabalhamos nas 
teses de que há conflitos ontológicos e de que 
“turismo” é um termo homônimo-equívoco.

O Turismo enquanto homonímia – 
As (im)possibilidades da tradução

a)Turismo: a visão do gestor-públi-
co

A Lei Geral do Turismo (Lei Federal 
n. 11.771 de 2008) dispõe em seu Artigo 2º 
que “considera-se turismo as atividades 
realizadas por pessoas físicas durante via-
gens e estadas em lugares diferentes do seu 
entorno habitual, por um período inferior a 
1 (um) ano, com finalidade de lazer, negócios 
ou outras”. Além disso, complementa-se no 
Parágrafo Único: 

As viagens e estadas de que trata 

o caput deste artigo devem gerar 
movimentação econômica, traba-
lho, emprego, renda e receitas pú-
blicas, constituindo-se instrumen-
to de desenvolvimento econômico 
e social, promoção e diversidade 
cultural e preservação da biodi-
versidade. (BRASIL, 2008)

Mais abaixo, no Art. 21 segue a definição 
de “prestadores de serviços turísticos”:

Consideram-se prestadores de ser-
viços turísticos, para os fins desta 
Lei, as sociedades empresárias, so-
ciedades simples, os empresários 
individuais e os serviços sociais 
autônomos que prestem serviços 
turísticos remunerados e que exer-
çam as seguintes atividades econô-
micas relacionadas à cadeia pro-
dutiva do turismo: 
I - meios de hospedagem; 
II - agências de turismo; 
III - transportadoras turísticas; 
IV - organizadoras de eventos; 
V - parques temáticos; 
VI - acampamentos turísticos. 
(BRASIL, 2008)

Os indígenas podem ser simplesmente 
“enquadrados” nessas categorias? As Terras 
Indígenas funcionariam como “meios de hos-
pedagem” ou “acampamentos turísticos”? 
Haveria logo de inicio uma leitura restritiva 
de que as Terras Indígenas são domínio da 
União e, portanto, os indígenas não podem 
cobrar dinheiro nem pelo ingresso, nem pela 
permanência em si de não-indígenas nas 
formas de arrendamento ou pagamento de 
diária; por outro lado, já dentro das Reservas 
Indígenas, cuja dominialidade é indígena, 
não haveria essa restrição.

Já no que diz respeito às “agências de 
turismo” ou “transportadoras turísticas”, 
via de regra as organizações indígenas exe-
cutam atividades como o transporte fluvial 
nas Terras Indígenas e o transporte a partir 
dos municípios vizinhos; mas não se percebe 
uma intenção em ocupar o lugar de agências 
da cadeia turística inteira, desde um possível 
emissor na Europa, até eles próprios, os 
receptores. No caso do “produto turístico” 
dos Festivais, quiçá a categoria mais próxima 
seja mesmo a de “organizadora de eventos”, 
segundo o qual poderia ser sim cobrado um 
pacote, a partir do esforço de organização e da 
mão-de-obra indígena envolvida nas várias 
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atividades do festival: lúdicas, alimentação, 
rituais, etc.  Finalmente, enquanto “par-
ques temáticos”, com certeza os Festivais em 
questão seriam incompatíveis e desconhece-
se, até o momento qualquer iniciativa em 
andamento nesse sentido (Nas eleições deste 
ano, o Partido Verde da Bahia está propondo 
construir uma enorme aldeia-museu, na 
região de Coroa Vermelha, de maneira que o 
turista pudesse vivenciar um espaço confor-
me viviam “índios do descobrimento”).

Uma particularidade da Lei, que afeta 
qualquer uma das categorias acima discu-
tidas, está no Art. 22, segundo o qual “Os 
prestadores de serviços turísticos estão obri-
gados ao cadastro no Ministério do Turismo, 
na forma e nas condições fixadas nesta Lei e 
na sua regulamentação” (BRASIL, 2008). Os 
instrumentos que foram desenvolvidos para 
atender este dispositivo foram o Inventário 
da Oferta Turística (InvTur) e o Cadastro dos 
Prestadores de Serviços Turísticos (Cadas-
Tur). Porém, ao menos na região Amazônica 
e nos municípios mais distantes onde estão 
a maioria das Terras Indígenas, a prestação 
de produtos turísticos, seja indígenas ou 
não indígenas, ocorre em um severo regime 
de informalidade e, por exemplo, uma taxa 
baixíssima de barqueiros ou pousadas deve-
rá estar cadastrada nos instrumentos oficiais 
do Ministério; e não é raro constatar dívidas 
e irregularidades na gestão das organizações 
indígenas, o que poderia complicar qualquer 
cadastro por falta de certidões atualizadas e 
outros documentos afins.

Afora esses pontos particulares, e numa 
análise mais geral, seguindo o processo de 
codificação do sistema romano-germânico, 
como colocado acima, destacam-se dois 
pontos chave da Lei Geral do Turismo: pri-
meiramente, na Lei há uma constante polari-
zação entre propriedade pública e privada, e 
segundo, há sempre uma promoção à venda 
do “produto turístico brasileiro” (BRASIL, 
2008 – Grifo nosso) e concomitante acen-
tuação da Lei do Turismo em direção ao 
Direito do Consumidor, cuja origem em tese, 
seria a proteção “da parte mais debilitada do 
contrato de compra e venda” (CÁRDENAZ, 
2011: 40). 

Sobre o primeiro ponto, cabe colocar 
que recentemente, a Constituição Argentina, 
dispôs em seu Artigo 75, Parágrafo 17, que se 
deve garantir aos povos indígenas “la pose-
sión y propiedad comunitarias de las tierras 

que tradicionalmente ocupan”; na Venezue-
la, em seu Artigo 119 que: “Corresponderá al 
Ejecutivo Nacional, con la participación de 
los pueblos indígenas, demarcar y garantizar 
el derecho a la propiedad colectiva de sus 
tierras...”. O Brasil, porém, não dispõe cons-
titucionalmente de categorias de propriedade 
além da pública e da privada, embora realize, 
por exemplo, titulação coletiva de terras para 
os quilombolas. Discussões sobre os regimes 
de dominialidade, posse e propriedade são 
pontos importantes nesta discussão e, apesar 
dos limites constitucionais, seria possível 
encontrar inovações nessa (des)construção. 
Quanto ao direito do consumidor (contra-
tante), será que mesmo se categorizados 
enquanto “vendedores” (contratados), os 
indígenas em contraposição, tornar-se-iam 
automaticamente a parte forte do contrato? 
O que significaria esse contrato, à luz da 
defesa do consumidor, para os indígenas?

 
b)Turismo: a visão dos indígenas 
(E/ou a visão mediada pela teoria 
antropológica)

O esforço nesta seção limita-se, na 
certeza de estar de frente a um fenômeno 
mais abrangente que o “turismo”, a apontar 
a possibilidade de haver dois  mecanismos 
em jogo (além de outros tantos que possam 
existir): a) os Festivais comporiam esque-
mas de captura por meio do conceito de 
“afinidade potencial”, alimentando redes 
mais amplas mediadas pela troca em b) um 
sistema maior, onde lógicas mais amplas de 
dádiva parece estar subjacente ao “turismo”. 
Discorre-se abaixo sobre esses dois pontos, 
deixando desde já explícitas as limitações de 
nosso olhar, e as necessidades de confirmar 
as hipóteses com dados etnográficos mais 
densos. 

Verifica-se logo destarte que mais do 
que simples “viagens e estadas” gerando 
“movimentações econômicas, trabalho e em-
pregos”, os Festivais constituem estratégias 
políticas muito mais amplas de implementa-
ção dos planos de vida dessas comunidades. 
São espaços de grande visibilidade e difusão 
de sua cultura e de inserção no mundo não
-indígena, por meio das redes sociais, dos 
meios de comunicação de massa, entrelaça-
dos com as próprias políticas públicas. 

Esses espaços aparentam constituir 
momentos de encontro para elos integrantes 
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de redes políticas de ampla capilaridade, 
cujos participantes comungam de uma série 
de princípios de afirmação de modos de vida 
não-hegemônicos, defensores do ambienta-
lismo e de culturas tradicionais e/ou tidas 
como alternativas. A rede se reuniria de 
forma itinerante em diversas partes do país 
(e do mundo): vemos coincidir a participação 
e promoção de eventos por alguns agentes-
chave dessa rede (indígenas e não indígenas) 
durante os Festivais Indígenas em questão, 
durante encontros em rituais indígenas nas 
Igrejas e Centros Religiosos mediados pela 
Ayahuasca nas grandes capitais (como Rio 
de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópo-
lis, Brasília, ou até em Paris, dentre outros) e 
durante festivais autodenominados “alterna-
tivos” como o Festival Nova Terra, Festival 
Informal de Cultura Alternativa ou o Encon-
tro dos Povos na Chapada dos Veadeiros. 

O tema da abertura à exterioridade e ao 
estrangeiro tem sido debatido entre as etnias 
pano-falantes: “Aqui, uma das metades se 
vê sistematicamente assimilada do exterior, 
encarnando de alguma forma a composição 
anti-exótica percebida como indispensável 
à constituição de si”, e ainda “As frontei-
ras étnicas existem, portanto, para serem 
transgredidas, ou ainda desrespeitadas pela 
própria existência de grupos locais precisa-
mente definidos como a fusão de duas partes 
de origens necessariamente diferentes.” 
(ERIKSON, 1993: 50). May Waddington 
(2005: 113) ressalta essa “capacidade dos 
Pano de acomodarem a alteridades podero-
sas” e debate essa particularidade aplicada 
aos Yawanawá enquanto “constituinte da 
definição e constante redefinição de sua 
cultura”. Complementarmente, essas “outras 
metades” são “convidadas a entrar e ocupar 
o lugar de dentro” (NAVEIRA, 1999, apud 
WADDINGTON, 2005); as melhores e mais 
importantes destas dependeriam da chegada 
desses convidados.  No caso dos Kaxinawá, 
Els Lagrou  reflete sobre o poder do riso 
Kaxinawá: 

Uma primeira questão diz respei-
to à conceituação e tematização 
da relação entre semelhança e di-
ferença, e do poder de agir sobre 
ou incorporar o outro – o outro 
gênero ou o estrangeiro. A segun-
da tematiza a relação com outros 
seres não humanos que habitam 
os espaços de seu ambiente. Aqui a 

questão relacional é a mesma: sa-
ber como seduzi-los, aumentando 
seu ânimo e provocando sua von-
tade de se deixar capturar. (LA-
GROU, 2006: 64)

É nesta rede, tomada em seu conjunto, 
que se constituiria a arena principal de atua-
ção de esquemas de afinidade potencial: 

Além dessas relações coletivas de 
afinidade com o exterior, podem (e 
devem) também vigorar conexões 
particularizadas, como as que as-
sociam parceiros de troca, amigos 
rituais, os xamãs e seus aliados 
não-humanos, os guerreiros e suas 
vítimas humanas. Tais relações 
personalizadas de afinidade (ain-
da não-matrimonial, no sentido 
de que não se apóiam em um elo 
de casamento efetivo, ou ao menos 
intra-humano) são peça central da 
cosmopolítica indígena.” (VIVEI-
ROS DE CASTRO, 2006: 417). 

Um momento importante durante o X 
Festival YAWA, no ano de 2011 foi a cele-
bração do batismo de mais de vinte crianças 
Yawanawá, conduzido por um Padrinho 
de Daime do Rio de Janeiro, no último dia 
oficial da festividade. Os casais Yawanawá 
procuraram seus possíveis compadres e 
comadres entre os participantes do festival 
(exemplo de afins potenciais); celebrando o 
compadrio selavam-se alianças e ampliava-
se a rede. Na ocasião, até funcionários do 
Google apadrinharam crianças Yawanawá. 

Ao analisar uma série de narrativas e 
performances Kaxinawá, Els Lagrou comen-
ta:

O Inka e o nawa são proprietários 
de bens que pertencem à civilização 
urbana. (...) Seu comportamento é 
caracterizado pela crueldade, falta 
de reciprocidade e avareza. Mas 
esse não é seu caráter intrínseco, 
trata-se de uma qualidade rela-
cional associada com o excesso de 
alteridade, porque tanto os Inka 
quanto os nawa, brancos, podem 
ser transformados em “seres hu-
manos como nós” (a autodeno-
minação, huni kuin) por meio de 
um tipo de domesticação aplicado 
também a animais selvagens. (LA-
GROU, 2006: 71)

Complementarmente, vale relembrar 



702

o mito “História de um Homem Sovina”, 
difundido entre várias etnias Pano (OPIAC, 
2000; CPI/AC e FUNAI, 2009), no qual a 
generosidade é valorizada, a avareza é con-
denada e sovinar é cometer um delito passí-
vel de severas punições (no caso, a própria 
pena de morte); além de mito da regra, é um 
mito sobre o descumprimento da regra. A 
domesticação acima, neste caso, parece ser 
uma lição de generosidade.

Concomitante e consequente à captura e 
incorporação dos aliados no campo político, 
verificam-se nestes festivais e, aparentemen-
te na rede como um todo, movimentações 
econômicas mediadas por mercadorias 
(“produtos” ou “serviços turísticos), e outras 
que se baseiam em diferentes regimes de 
troca (MAUSS, 2011). Para citar três peque-
nos exemplos: a participação não-cobrada 
em dinheiro de um não-indígena em um 
festival, trocada pela elaboração de uma 
curtametragem promocional; ou trocada 
pela produção de um ensaio fotográfico 
da cultura do povo; ou trocada ainda pela 
elaboração de um projeto da comunidade 
para submeter a algum edital de interes-
se.  No XI Festival YAWA, estes trocadores 
diferenciados tem sido enquadrados pelos 
indígenas como “convidados”, diferenciados 
dos pagantes.

Esses demais regimes de troca com os 
“convidados” ocorrem em acordos informais, 
muitas vezes “contratos de boca”, que podem 
mudar de natureza com rapidez de acordo 
com as conveniências de ambos os lados, em 
alguns casos superando as expectativas, em 
outros nem chegando a se concretizarem: “... 
o que eles trocam não são exclusivamente 
bens e riquezas, bens móveis e imóveis, 
coisas úteis economicamente.”, e ainda “São, 
antes de tudo, amabilidades, banquetes, 
ritos, serviços militares, mulheres, crianças, 
danças, festas, feiras, dos quais o mercado é 
apenas um dos momentos...” (MAUSS, 2011: 
190-191). 

Capturados e domesticados à reciproci-
dade, a dar e a receber, haveria também toda 
uma circulação de honras e merecimentos 
perpassando a rede, consolidando essas 
alianças, a exemplo de padrinhos de Igrejas 
de Daime receberem a honra de servir o chá 
de ayahuasca durante uma noite de Huni no 
festival, honra que seria recíproca no mo-
mento em que um Yawanawá ou Huni Kuin 
servisse o chá ou cantasse em algum ritual 

na sede da Igreja daqueles que participaram 
do Festival. Havendo por obrigação servir 
àquele que serviu, e da mesma maneira acei-
tar daquele que aceitou, assim que hóspede e 
visitante intercambiam suas posições. 

Verifica-se nesta rede um intenso fluxo 
de jovens aprendizes, estudantes da cultura, 
que têm circulado em centros urbanos com 
finalidade de realizar rituais de Nixi Pae ou 
Uni (ayahuasca), transitando com frequência 
entre o cotidiano das aldeias e das grandes 
cidades, inclusive fora do país. Do lado dos 
brancos, expandem-se as trocas a processos 
de cura de não-indígenas a partir da medi-
cina tradicional, recepção dos indígenas 
quando vêm à cidade, prestar assistência em 
casos de precisão, troca de carinhos, de men-
sagens pela internet, projetos, fotos, vídeos, 
presentes aos afilhados... Monetarizar esses 
regimes via a regulamentação do turismo se-
ria “um ato de guerra ontológica, que destrói 
redes-de-vizinhança e coloca no lugar delas 
redes-de-mercado -- ontocídio”. (ALMEIDA, 
2007: 13)

Segundo o projeto elaborado pela 
COOPYAWA para a realização do X Festival 
YAWA, o objetivo geral era “Realizar o X 
Festival Yawa em outubro de 2011, na Aldeia 
Nova Esperança, TI Rio Gregório, reestru-
turando e ampliando o espaço destinado às 
festividades”; enquanto objetivos específicos 
estavam: 

“Reestruturar e ampliar o espa-
ço destinado ao alojamento dos 
visitantes; Realizar a limpeza e 
ampliação dos espaços destinados 
ao evento; Realizar o festival com 
uma homenagem em memória dos 
anciões do povo Yawanawá; Cele-
brar a cultura Yawanawá reavi-
vando as principais brincadeiras 
feitas ao longo de dez anos de Fes-
tival; Fortalecer as práticas cultu-
rais do povo Yawanawá, seus can-
tos, suas histórias, mitos e lendas; 
Fortalecer a língua Yawanawá 
entre a comunidade; Fortalecer o 
uso de pinturas corporais entre os 
jovens Yawanawa.” (COOPYAWA, 
2011).  

Sem dúvida, encontramos uma série de 
relacionamentos e fatos demonstrando for-
talecimentos de sua cultura, língua, cantos 
e pinturas durante o Festival, explícitos nos 
objetivos específicos. E, apesar de saber que 
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há durante o Festival “movimentação eco-
nômica, trabalho, emprego, renda e receitas 
públicas”, nenhum dos objetivos do projeto 
lhe faz menção direta. 

Para concluir essa reflexão, deixam-
se assim duas perguntas principais: como 
lidar com a natureza política dessas redes 
e eventos face à conceitualização oficial de 
“turismo” e sua regulamentação? Como lidar 
e incentivar sistemas informais, deixando-os 
subjacentemente vivos, apesar do concomi-
tante aparecimento das figuras mercadológi-
cas do turismo?

Conclusão
Apesar da certeza de que nem tudo será 

passível de tradução e de que o equívoco é 
inerente ao processo, entende-se o local 
deste ofício como a explicitação, da melhor 
forma possível, do que poderia ser a intentio 
originária dos projetos indígenas. Nesse 
sentido, procuramos enlarguecer os concei-
tos próprios ao repertório dos gestores de 
turismo para acolher o máximo da iniciativa 
indígena, dentro da legalidade. Por um lado, 
desde já, verificamos que os objetivos dos 
projetos indígenas, seus planos de vida, são 
muito mais amplos do que os instrumentais 
das políticas públicas de (etno)turismo 
pode(ria)m acobertar. Por outro, se aposta 
num enlarguecimento dos conceitos em 
jogo na regulamentação para que se possa, 
primeiramente, possibilitar uma “força 
atração inter-ontológica” (entre a ontologia 
jurídica-estatal e as ontologias indígenas, 
mediadas pela antropologia) quando houver 
ressonância de interesses e a regulamenta-
ção potencialize a intentio originária, mas 
que também possibilite uma segunda “força 
de repulsão inter-ontológica” das próprias 
lógicas estatais e mercantis da regulamen-
tação do turismo, no momento em que estas 
entrecortem os fluxos almejados por esses 
próprios planos de vida. 

Dadas as limitações de desenvolver 
com maior detalhamento uma descrição da 
implementação dos planos de vida devido à 
carência de tempo hábil à etnografia aponta-
se aqui perguntas a serem aprofundadas em 
empreendimentos de maior dedicação. Se, 
como posto por Walter Benjamin “tradução 
é então traição”, cabe a nós gestores, de certa 
maneira trairmos a nós mesmos apontando 
esses equívocos, enlarguecendo nossos pró-

prios conceitos neste processo de tradução, 
levando ao limite essa nossa própria lingua-
gem.
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Do imaginário popular ao texto impresso: um estudo de Macu-
naíma através dos conceitos de Leitura e Tradução

Karina Paraense de Souza1

Universidade Federal do Pará

Considerações iniciais
Ao compor Macunaíma, Mário de An-

drade se apropriou de diversas lendas, mitos, 
costumes, crendices, provérbios e cantigas. 
No entanto, não as verteu como são conhe-
cidas, mas sim as mesclando umas com as 
outras, dando, muitas vezes, novos signifi-
cados. Deste modo, Macunaíma, tornou-se 
uma das obras brasileiras mais estudadas, 
analisadas e discutidas.

Este artigo é parte resultante de intensa 
pesquisa em andamento há dois anos. E, 
objetiva, de maneira geral, compreender o 
processo de criação do capítulo XV de Macu-
naíma, em especial o episódio da princesa. 
De modo específico, a pesquisa ambiciona 
identificar a articulação entre a narrativa A 
madrasta, compilada por Câmara Cascudo 
e o referido episódio presente no capítulo A 
pacuera de Oibê, onde a narrativa também 
se faz presente, com algumas divergências. 
Pretendo, assim, compreender o processo de 
criação do referido capítulo, o qual parece 
derivar do processo de Leitura e Tradução2.

O artigo é composto de três tópicos teó-
ricos e analíticos e uma conclusão, e, ainda 
nesta considerações iniciais, julgo válido 
refletir sobre o contexto histórico em que 
Macunaíma foi composto.

No início do século XX, mergulhado em 
uma crescente mudança no cenário mundial, 
nasceu um movimento artístico denominado 
Modernismo. Na época, o homem estava 
modificando seu modo de viver e seu ritmo 
tornava-se cada vez mais veloz, intenso e 
frenético em meio ao progresso da Era da 
Máquina. Do outro lado desta euforia, fazia-
se presente a insatisfação com o novo mundo 
que vinha instaurando-se. 

Em decorrência das transformações 
sociais, políticas, estéticas e culturais, sur-
giram as Vanguardas Européias que defen-
diam que a literatura, assim como as outras 
artes, deveria discutir sobre essas enormes 
mudanças ocorridas mundialmente. Deste 
modo, as expressões artísticas precisavam, 
também, serem modernas, iconoclastas, 

romperem com o passado, avant-guard: 
“Assim, mais do que simples tendência, a 
vanguarda representa a mudança de crenças 
experimentadas no pensamento e na arte do 
mundo ocidental, desde o início deste século” 
(TELES, 2000, p. 82).

É consensual entre muitos autores que 
o Modernismo na Europa e no Brasil teve 
manifestações desde o fim no século XIX e 
início do século XX. No entanto, o movimen-
to firmou-se no continente europeu após a I 
Guerra Mundial e no Brasil após a Semana 
de Arte Moderna, 1922.

O movimento modernista no Brasil ex-
pressou o desejo de rupturas com o passado 
e o tradicionalismo artístico, pois os escri-
tores buscavam uma liberdade de criação, 
desde o tema até a linguagem. Deste modo, o 
movimento rejeitava influências advindas de 
fora do país. Assim, o Modernismo no Brasil 
tentou traduzir artisticamente a realidade 
nacional.

Oficialmente, o Modernismo no Brasil 
iniciou em 1922 com a Semana de Arte 
Moderna. No entanto, houve manifestações 
modernistas desde 1912, quando Oswald de 
Andrade retornou de uma viagem à Europa, 
onde teve contato com os manifestos futuris-
tas de Marinetti. A partir de então, inicia-se 
no Brasil o preparo para a instalação do 
Modernismo.

A Semana de Arte Moderna foi um mar-
co importante para a Literatura Brasileira, 
pois

(...) pode-se perfeitamente locali-
zar em 1922 um divisor de águas: 
invadíamos a história moderna, 
com todas as suas implicações. Pa-
recia que despertávamos de secu-
lar hibernação, em que nosso pro-
vincianismo ia de mãos dadas com 
o nosso subdesenvolvimento, para 
ingressar na modernidade. (MOI-
SÉS, 2004, p. 18.)

A Semana de Arte Moderna e, con-
sequentemente, o Modernismo Brasileiro 
trouxeram para a literatura nacional elemen-
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tos novos como: o folclore, a valorização do 
cotidiano, a fala popular e o primitivo. Todos 
esses elementos, e outros, são encontrados 
em Macunaíma, de Mário de Andrade, como 
se verá adiante.

Agora que o leitor já está avisado do 
contexto de produção da obra em questão, 
sigo, então, para Macunaíma. Porém, antes 
de iniciar algumas explanações acerca do 
livro, julgo necessário adentrar na ousada e 
perigosa tentativa de resumir esta obra, pois 
deste modo qualquer leitor desavisado ou 
esquecido ficará a par do enredo em questão. 
Porém, antes disso, sinalizo que, inevitavel-
mente, alguns trechos importantes ficarão 
excluídos.

Macunaíma é a personagem que dá 
título à obra. Filho da tribo dos tapanhumas 
falou apenas aos seis anos de idade quando 
exclamou a frase “Ai! Que preguiça!”, dizer 
este que se repete por toda a narrativa. Ainda 
criança, um dos seus maiores divertimentos 
era tomar banho no rio, pois aproveitava-se 
da situação para passar a mão nas graças 
das mulheres “que soltavam gritos gozados”. 
Possuía dois irmãos, Maanape e Jiguê. Do 
último, costumava “brincar” com as suas 
companheiras. 

Após contar para a Cotia como enga-
nara o Currupira, esta lhe jogou caldo de 
aipim para que o menino ficasse com corpo 
de homem, porém, o herói conseguiu livrar 
a cabeça ficando para sempre “com carinha 
enjoativa de piá”. Matou sua mãe por engano 
e após isso, ele, os irmãos e a linda Iriqui, 
companheira de Jiguê, resolveram sair pelo 
mundo. Tornou-se Imperador do Mato-Vir-
gem após “brincar” com Ci, Mãe do Mato. 
Com esta teve um filho que morreu após o 
nascimento, virando a planta Guaraná. Ci, 
“a marvada”, subiu ao céu por um cipó, mas 
antes disso deu ao seu amado um colar de 
muiraquitã que Macunaíma perdeu quando 
subiu em um bacuparizeiro fugindo da Boiú-
na Capei. 

Certo dia, o uirapuru contou para o herói 
que o seu amuleto estava em São Paulo, com 
“um regatão peruano chamado Venceslau 
Pietro Pietra”. Então ele e os irmãos partiram 
em busca do tembetá, mas antes Macunaíma 
passou na ilha de Marapatá para deixar a 
consciência. Muitas aventuras e peripécias o 
herói viveu antes de chegar ao seu destino, 
entre elas ficar branco com os olhos azuis.

Em São Paulo, Macunaíma, adquiriu al-

gumas doenças venéreas após “brincar” com 
as cunhãs alvinhas da cidade e ficou confuso 
por não saber o que era bicho e máquina. 
Foram inúmeras as tentativas para recuperar 
a muiraquitã perdida, entre elas, um disfarce 
de francesa, mas como nenhuma deu certo, 
o herói foi ao Rio de Janeiro apelar para a 
macumba.

Mais aventuras e peripécias ocorreram 
até Macunaíma conseguir recuperar a mui-
raquitã. De volta a Uraricoera, os três filhos 
de tapanhumas passaram muita fome. Certo 
dia, depois da morte dos irmãos, o herói 
estava com muita vontade de “brincar” e 
para esquecer o desejo foi banhar-se no rio. 
Ao chegar lá, viu uma cunhã lindíssima na 
água, era uiara. Ao atirar-se na água, perdeu 
novamente a muiraquitã e várias partes do 
corpo. Então resolveu ir para o céu e virou a 
Ursa Maior. Mas antes, contou todos os seus 
feitos para um papagaio que por sua vez nar-
rou para um homem que escreveu a história.

Com as apresentações feitas, passo para 
a obra. Macunaíma foi escrito em seis dias 
de trabalho em dezembro de 1926 na fazenda 
de um tio em Araraquara, quando Mário de 
Andrade passava umas férias de final de ano. 
Sobre o processo de concepção da obra, Má-
rio alegou que levou consigo para a chácara 
apenas 

os livros indispensáveis para a 
criação seguir como eu queria e 
zás, escrevi feito doido, você não 
imagina, era dia e noite, de noite 
até esperava meu tio cuidadoso de 
saúde fechar a luz e dormir e acen-
dia a minha de novo e reprincipia-
va escrevendo... (ANDRADE apud 
MOISÉS, 2004, p. 62).

A ideia de construir o livro foi explicada 
pelo próprio autor, em maio de 1928, quando 
disse que ficou comovido ao ler Koch-Grün-
berg e ver que Macunaíma era desprovido de 
caráter, moral e psicológico: 

No geral os meus atos e trabalhos 
são muito conscientes por demais 
para serem artísticos. Macunaí-
ma não. Resolvi escrever porque 
fiquei desesperado de comoção lí-
rica quando lendo Koch-Grünberg 
percebi que Macunaíma era um 
herói sem nenhum caráter nem 
moral e nem psicológico, achei isso 
enormemente comovente, nem sei 
porque, de certo pelo ineditismo do 
fato, ou por ele concordar um bo-
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cado com a época nossa, não sei... 
(ANDRADE apud LOPEZ, 1988, p. 
XXV)

De fato, de acordo com as pesquisas do 
etnógrafo alemão Theodor Koch-Grünberg3, 
Makunaíma- grafia usada pelo estudioso- é 
uma personagem que protagoniza muitas 
narrativas indígenas das tribos Arekuná e 
Taulipangue. Como relatou os índios narra-
dores de Koch-Grünberg, Makunaíma é um 
ser heroico, mau, que possui poderes sobre-
naturais, gosta de namorar com as mulheres, 
mentiroso e constantemente vive perigosas 
aventuras. É válido apontar neste momento 
que, conforme Koch-Grünberg in Medeiros 
(2002):

Makunaíma parece conter como 
parte essencial a palavra Maku = 
mau e o sufixo aumentativo Ima = 
grande. Assim, o nome significaria 
“O grande mau” que calha perfei-
tamente ao caráter intrigante e 
funesto do herói. (KOCH-GRÜN-
BERG apud MEDEIROS, 2002, 
p.33)

Com essas informações a respeito do 
herói lendário, Makunaíma, o leitor já têm 
condições de traçar algumas relações com o 
herói de Mário de Andrade. 

De acordo com SANTIAGO apud LOPEZ 
(1988), quando Macunaíma foi publicado, 
em 1928, quase não houve repercussão por 
inúmeros fatores, como o analfabetismo alto, 
poucas bibliotecas públicas, falta do hábito 
da leitura e a média da renda da população 
era desproporcional ao valor do livro. No 
entanto, a maioria dos poucos que leram a 
obra e atreveram-se dizer algo sobre, não 
pouparam críticas e destilaram seus venenos. 
Cândido Motta Filho confessou que além de 
antiliterato o livro era antiestético; João Ri-
beiro declarou que, se Macunaíma fosse um 
livro de estréia, Mário de Andrade causaria 
pena.

Macunaíma foi incompreendido por 
vários estudiosos e o antropólogo Raimundo 
Moraes foi um desses quando se referiu 
ironicamente que não concordava com os 
maldizentes que afirmavam que Mário de 
Andrade havia plagiado Koch-Grünberg.  Em 
resposta aos comentários, Mário escreveu 
uma crônica dedicada a Raimundo Moraes e 
a publicou no Diário Nacional no dia 20 de 
setembro de 1931. No texto, o escritor con-

fessa que, de fato, os faladores tinham razão, 
pois ele havia copiado além do germânico 
Koch-Grünberg outras fontes:

Copiei, sim, meu querido defensor. 
O que me espanta e acho sublime 
de bondade é os maldizentes se es-
quecerem de tudo quanto sabem, 
restringindo a minha cópia a Ko-
ch-Grünberg, quando copiei todos. 
E até o sr., na cena da Boiúna. 
Confesso que copiei (...) pus frases 
inteiras de Rui Barbosa, de Mário 
Barreto, dos cronistas portugueses 
coloniais (...). Enfim, sou obrigado 
a confessar duma vez por todas: 
eu copiei o Brasil (...). (ANDRADE 
apud LOPEZ, 1988, p. 427)

O trecho acima citado, corrobora o que 
Mário de Andrade escreveu para Luís da Câ-
mara Cascudo em carta datada de 1 de março 
de 1927, ou seja, apenas três meses após a 
criação de Macunaíma, menciono:

O livro quase que não tem nenhum 
caso inventado por mim, tudo são 
lendas que relato. Só uma descri-
ção de macumba carioca, uma 
carta escrita por Macunaíma e uns 
dois ou três passos do livro são de 
invenção minha, o resto tudo são 
lendas relatadas tais como são ou 
adaptadas ao momento do livro 
com pequenos desvios de intenção. 
(MORAES, org., 2010, p. 123.)

  
A originalidade da obra encontra-se 

na particularidade do escritor verter para 
Macunaíma “uma material já elaborado e 
de múltipla procedência, Mário de Andrade 
o submeteu a toda sorte de mascaramentos, 
transformações, adaptações.” (SOUZA, 1979, 
p.25). Assim é absolutamente correto afir-
mar que os diversos elementos utilizados na 
narrativa não foram transpostos da maneira 
como são, mas sim modificados, de modo 
que, muitas vezes, ganham outro sentido na 
obra. É válido lembrar ainda que, em vários 
momentos da narrativa esses elementos são 
fundidos uns com outros.  

Mitos e lendas presentes no capítu-
lo XV de Macunaíma: demarcando 
o objeto de estudo

Quando tratei, anteriormente, sobre 
Macunaíma, comentei que Mário de Andra-
de leu Theodor Koch-Grünberg para criar sua 
obra, e, BOSI, citando Lopez (1988), assinala 
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que o escritor não apenas leu, mas fez anota-
ções nas margens da obra do alemão. LOPEZ 
(1988), acrescenta que, além do etnógrafo, 
Mário de Andrade leu Barbosa Rodrigues, 
Couto de Magalhães, Capistrano de Abreu, 
Pereira da Costa e Lindolfo Gomes. Todos 
esses têm uma produção ligada ao folclore.

SOUZA (1979), lembra que, além desses 
autores, Mário de Andrade, fez uso de uma 
material híbrido advindo de origens distin-
tas, como se lê abaixo:

(...) vemos se acrescentarem ao 
núcleo central narrativas e ceri-
mônias de origem africana, evo-
cações de canções de roda ibéricas, 
tradições portuguesas, contos já 
tipicamente brasileiros. A esse ma-
terial (...) juntam-se (...) anedotas 
tradicionais da História do Brasil; 
incidentes pitorescos presenciados 
pelo autor; episódios de sua bio-
grafia pessoal; (...) (SOUZA, 1979, 
p. 15)

Assim, nota-se que, Mário de Andrade, 
leu, além de lendas e mitos, o povo, o cotidia-
no, as riquezas dos acontecimentos diários, 
a fala, a língua e os seus diversos usos pelo 
Brasil.

Além de leitor, Mário de Andrade, foi 
pesquisador e para isso foi a campo para 
estudar e viver as manifestações da cultura 
popular. Portanto, conforme LOPEZ (1988), 
Mário de Andrade fez a sua primeira viagem 
para cá, região amazônica, em 1927, entre 
maio e agosto, especificamente. Ainda quan-
do se preparava para a aventura, o autor, 
escreveu a Câmara Cascudo, em carta com 
data de 5 de abril de 1927:

(...) pretendo subir o Amazonas e 
subir o madeira até a Bolívia. A 
organizadora da viagem é muito 
amiga minha e tem insistido por 
demais pra que eu vá. Creio que 
não resisto mais (...) E não pode-
rei desta feita assuntar bem cocos 
e bumbas-meu-boi... meus estudos 
se prejudicarão (...) E verei tanta 
coisa que me interessa tanto! (MO-
RAES, org., 2010, p. 126)

Essa viagem resultou em um diário, 
anotado por toda a viagem: Turista Apren-
diz: Viagens pelo Amazonas até o Peru, pelo 
Madeira até a Bolívia por Marajó até dizer 
chega- 1927. Esse livro foi possível porque 
Mário de Andrade, conforme LOPEZ (1988), 

andava sempre com um bloco de bolso em 
que anotava o que lia, via e ouvia das pessoas 
que lhe davam informações. Esses dados 
mostram o interesse do autor em conhecer e 
entender o acervo folclórico dos lugares por 
onde passava.  

Em algumas cartas enviadas a Câmara 
Cascudo, Mário de Andrade pergunta se o 
amigo já ouvira falar sobre alguma lenda ou 
mito. Assim, por exemplo, a carta datada de 
1 de março de 1927:

(...) Falar em lenda quando estive 
na fazendo um senhor me contou 
que entre as tradições a respei-
to da Cobra contam que quando 
se vê um arcoíris por cima duma 
cascata falam que é a Boiúna que 
está bebendo água, você já conhe-
cia essa tradição? Eu confesso que 
nunca tinha escutado falar nisso 
e no entanto o fulano que me con-
tou isso é do Tietê e de Brasil me 
parece que conhece um pouco. 
(ANDRADE apud MORAES, org., 
2010, p.123)

É valioso apontar ainda que, em 1929, 
Mário de Andrade foi ao nordeste brasileiro 
para realizar novas pesquisas. De posse 
dessas informações, é notória a dedicação 
e afinco do escritor de Macunaíma, pois 
o autor se entregava de corpo e alma para 
saber sempre mais de cultura brasileira, para 
isso, como já mencionei aqui, não somente 
leu, mas, observou, escutou e viveu apaixo-
nadamente suas viagens. Leia-se, à título 
de exemplo o trecho de  belíssima carta que 
Mário de Andrade enviou a Câmara Cascudo 
em 26 de junho de 1925. Nela, fica explícito a 
necessidade do escritor modernista absorver 
o Brasil: 

Meu Deus! Tem momentos em que 
eu tenho fome, mas positivamen-
te fome física, fome estomacal de 
Brasil agora. Até que enfim sinto 
que é dele que me alimento! (...) 
Queria ver tudo, coisas e homens 
bons e rúins, excepcionais e vul-
gares. Queria ver, sentir, cheirar. 
Amar já amo. (ANDRADE apud 
MORAES, org., 2010, p. 47)

Principais mitos e lendas que com-
põem o capítulo XV

O capítulo A pacuera de Oibê, inicia com 
o Macunaíma, acompanhado de seus irmãos, 
voltando para a sua terra de origem com o 
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famoso muiraquitã4. Em certo momento 
da viagem, foi possível ouvir os cantos das 
uiaras. O herói, lembrou que era imperador 
do Mato-Virgem e, após dizer palavras de 
encantamento, foi protegido do calor pelas 
várias araras vermelhas. Passados alguns 
momentos, reencontrou com a linda Iriqui e 
com ela brincou. Depois de alguns instantes, 
Macunaíma encontrou com o bicho Pondê, 
mas conseguiu livrar-se dele, de modo que, 
o monstro virou uma coruja. Mais adiante, 
encontrou com o Mapinguari, e, o herói, no-
vamente se livrou depois de ter mostrado um 
toquiaçu para o bicho.  Então, continuou sua 
jornada até se deparar com Oibê. No meio da 
fuga do terrível monstro, Macunaíma, tentou 
esconder-se utilizando folhas de um caram-
boleiro, mas este reclamou e lamentou em 
forma de canção, então, o índio tapanhumas5, 
transforma a árvore em uma linda princesa 
e com ela se enamora deixando a Iriqui com 
ciúmes a ponto de subir ao céu e virar estrela.

Neste momento, a narrativa apresenta 
algumas lendas e mitos, dentre, as quais, as 
que ganham mais destaque são a lenda do 
Bicho Pondê, Mapinguari e Oibê. Tais lendas 
são tão importantes dentro desta etapa do 
enredo, de modo que, a última chega a intitu-
lar o capítulo designado A pacuera de Oibê. 
É valioso esclarecer que, pacuera diz respeito 
às vísceras e tripas de boi ou porco, segundo 
LOPEZ (1988). 

Sobre o Bicho Pondê, não consegui 
localizar narrativa alguma. Deste modo, 
não possuo informação válida para tecer 
comentários a respeito. Entretanto, levanto 
a hipótese de que se trate de mais uma adap-
tação que Mário de Andrade fez de alguma 
narrativa ou tradição pouco conhecida em 
solos brasileiros. 

Sobre a lenda do Mapinguari, PROEN-
ÇA apud LOPEZ (1988), afirma que este é um 
monstro muito popular aqui na região ama-
zônica, e, acrescenta que é um gigante com 
forma humana e características de macaco 
que vive na floresta atacando e devorando o 
que encontra. Este ser, é vulnerável no seu 
umbigo. 

CASCUDO apud LOPEZ (1988), explica 
que Oibê é uma enorme serpente que habita 
ambientes subterrâneos e onde há presença 
de água. Esse mostro, é capaz  de percorrer 
enormes distâncias por baixo da terra, des-
moronar casas e derrubar cidades. Arrisco 
especular que, talvez, Oibê seja uma variação 

da lenda da Cobra-Grande, pois esta possui 
as mesmas características apontadas por 
Câmara Cascudo.

Ao voltar ao título e conteúdo do capítu-
lo-alvo, percebo que, de fato, a lenda de Oibê 
representa grande importância neste trecho 
da obra, pois, é através do encontro, do 
contato e fuga do monstro que Macunaíma 
encontra um pé de carambola que lhe serve 
como vítima de sua magia quando o protago-
nista o transforma em uma princesa. 

O interessante é perceber, desde agora, 
que, Mário de Andrade, alterou essas nar-
rativas lendárias ao transpô-las para Macu-
naíma. Mapinguari não somente riu para 
Macunaíma como não o devorou deixando-o 
passar e Oibê é um minhocão gigante que 
tem barba e não uma imensa serpente, como 
no imaginário popular.  Todas essas lendas 
nas mãos de Mário de Andrade ganham 
outro sentido, mas se comportam de forma 
harmônica dentro de Macunaíma.

Estabelecendo fronteiras: o episó-
dio da princesa e a narrativa A ma-
drasta, compilada por Câmara Cas-
cudo

Em 1949, Luís da Câmara Cascudo 
terminou de escrever Literatura oral no 
Brasil. Neste livro, o autor reuniu diversos 
contos orais presentes no Brasil oriundos de 
diversas partes do mundo. Em meio a este 
acervo, se faz presente na obra de Cascudo, 
uma narrativa com o título A madrasta. 
Segundo CASCUDO (1984), este conto tem 
variantes em diversos países, como Portugal, 
Finlândia, Espanha, México e Argentina e foi 
recolhido, também, em Contos Populares do 
Brasil, de Sílvio Romero.

A madrasta é uma narrativa de caráter 
denunciante, conforme a classificação de 
CASCUDO (1984), pois trata de duas me-
ninas que foram enterradas vivas pela ma-
drasta. Dos cabelos das crianças, nasceu um 
bonito capinzal que contou cantando o que 
acontecera com as garotas. Assim, o pai delas 
as desenterrou e estas ainda estavam vivas. 

Como ressaltei na pequena sinopse que 
fiz do capítulo XV, quando Macunaíma estava 
fugindo da temível criatura Oibê, encontrou 
uma árvore de carambola e a transformou 
em uma princesa, porém antes dessa magia, 
a planta cantou uma cantiga e esta é muito 
similar à que aparece em A madrasta. 
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Leitura e Tradução
No seu livro La experiencia de la lectu-

ra, Jorge Larrosa defende que a leitura pode 
ser estudada através de três metáforas da 
leitura: leitura como fármaco, como viagem 
e como tradução. É válido sinalizar que, 
segundo o educador, todas essas metáforas 
caminham lado a lado com a experiência:

En todas essas metáforas tenemos 
uma imagen de la lectura com a 
experiencia en el sentido en que he 
defenido esa categoria anterior-
mente. La lectura, como  el fárma-
co, el viaje, o la tradución, es algo 
que forma o transforma o lector. 
(LARROSA, 1996, p. 35).

 É na leitura como metáfora de tradução 
que pretendo me reportar para ancorar o 
trabalho que venho desenvolvendo. Porém, é 
importante deixar claro que, utilizarei leitura 
como tradução no sentido amplo do termo, 
ou seja, como prática interpretativa intra ou 
interlingual, como permite a ideia de LAR-
ROSA (1996):

La tradución, por tanto, es inhe-
rente a la comprensión humana, 
y hay tradución de una lengua a 
otra, de un momento a otro de la 
misma lengua, de un grupo de 
hablantes a otro y, en el límite de 
cualquer texto (oral o escrito)  a 
su receptor. Leer es traduzir. In-
terpretar es traduzir. (LARROSA, 
1996, p. 38)

A citação acima, me permite pensar 
que, quando o leitor ler qualquer texto, oral 
ou escrito, e o interpreta, já não se encontra 
apenas no âmbito da leitura, mas, também, 
no da tradução, posto que, tanto a leitura 
como a interpretação são traduções. Nesse 
sentido, leitura e tradução estão ligadas in-
timamente. LARROSA (1996), escorando-se 
em Heideger, reforça a ideia expondo que, 
toda tradução é uma interpretação e toda in-
terpretação é uma tradução, sejam elas entre 
línguas ou no interior de um mesmo idioma:

todo traduzir es un interpretar 
(Auslegen) y que toda interpreta-
ción (Auslegung) es un traduzir 
(Übersetzen), y eso independien-
temente  de que la tradución-in-
terpretación se haga entre dos 
lenguas o en el de una sola lengua. 
(HEIDEGER apud LARROSA, 
1999, p. 366)

LARROSA (1996), aponta que ao se 
traduzir um texto, se faz algo novo e, portan-
to, com outro sentido: “Y toda tradución es 
producción de novidade de sentido, un acon-
tecimento único de sentido. (...) traducir, por 
tanto, es re-significar”. (LARROSA, 1996, pp. 
38-39). Deste modo, a tradução implica na 
transformação do texto lido.

Sobre essa transformação, LARROSA 
(1996), salienta que, “toda tradución, como 
toda comunicacíon y toda lectura es al mis-
mo tiempo transporte y transformación.” 
(LARROSA, 1996, p. 301).  O estudioso, diz 
ainda que:

Y es que tra-ductia acarreta toda 
la imaginería del transporte, de 
la conduccíon de algo de un sitio 
a outro sitio, del traslado (...), de 
la transposición (...). Algo que se 
hace pasar de un lugar a otro (...). 
(LARROSA, 1996, p. 300).

Assim, estabelecendo pontes, aportada 
nas ideias de LARROSA (1996), posso dizer 
que, toda leitura é tradução, portanto, toda 
leitura implica na interpretação, transforma-
ção e transporte de um determinado texto 
lido ou ouvido.

Leitura e tradução no processo de 
criação capítulo XV de Macunaí-
ma, A pacuera de Oibê

Com os recortes de investigação estabe-
lecidos e com os conceitos estudados, passo 
para a análise de Macunaíma. No capítulo 
XV, o herói, acompanhado dos irmãos, está 
voltando para a sua terra de origem, e, no ca-
minho, encontra um terrível monstro, Oibê, 
então, o protagonista principia correndo, e, 
no caminho encontra uma árvore de caram-
bolas e desta arranca alguns galhos para se 
esconder do minhocão. Ao retirar algumas 
folhas e galhos, a árvore começar a chorar 
de modo que, dos ramos cortados caem lá-
grimas, então o herói escuta os lamentos da 
planta:

Jardineiro de meu pai,
Não me cortes meus cabelos,
Que o malvado me enterrou
Pelo figo da figueira
Que o passarinho comeu...
- Chó, chó, passarinho... (ANDRA-
DE, 1988, p. 144).

Em A madrasta, narrativa compilada 
por CASCUDO (1984), esta canção também 
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aparece, no entanto, com algumas diferen-
ças:

Capineiro de meu pai,
Não me cortes os cabelos;
Minha mãe me penteava,
Minha madrasta me enterrou
Pelo figo da figueira
Que o passarinho picou... (CASCU-
DO, 1984, p.325)

Fazendo um paralelo entre as cantigas 
assinaladas, percebo que estas têm algumas 
divergências. Em CASCUDO (1984), o cla-
mor é voltado para o capineiro, enquanto 
em Mário é um jardineiro; em Macunaíma, 
quem enterrou o dono da voz foi um malva-
do, ou seja, alguém do gênero masculino e 
nA madrasta foi a madrasta das crianças; e, 
por sua vez, a versão recolhida por Câmara 
Cascudo o vegetal é uma figueira enquanto 
que, na obra modernista é um caramboleiro.

Apesar desses trechos apresentarem as 
diferenças explicitadas, o sentido e a mensa-
gem que ambos querem passar é o mesmo: 
as plantas não querem ser cortadas e nem 
retiradas. Portanto, apesar das alterações, 
Mário de Andrade, ao verter para sua obra 
essa tradição oral, manteve a semântica desta 
canção. Deste modo, o discurso apresentado 
pela canção na obra analisada não difere do 
da canção em A madrasta.

Voltando à obra, quando Macunaíma 
escutou o lamento da árvore frutífera, “agar-
rou no patuá que trazia entre os berloques 
do pescoço e traçou uma mandiga.” (LOPEZ, 
org., 1988, p. 144). Após essa magia, a planta 
transformou-se em uma princesa muito 
chique e o herói desejou “brincar” com ela, 
porém como o monstro Oibê se aproximava, 
ele e a princesa correram fugindo, e, no ca-
minho encontraram uma figueira, e, suspeito 
que esta pode ser alguma referência à árvore 
que se faz presente na versão compilada por 
CASCUDO (1984), ou seja, se a hipótese for 
verdadeira, o vegetal foi deslocado da cantiga 
e posto mais adiante da obra. 

Macunaíma e a princesa conseguiram 
se livrar do bicho e “brincaram”. Iriqui fi-
cou com ciúmes e muito triste por ter sido 
esquecida pelo herói, então, subiu para o céu 
findando o capítulo. É válido assinalar que, 
alguns detalhes ficaram de fora.

O interessante é notar que a princesa é 
resultado de um encantamento, ou seja, nas-
ceu de um pequeno ritual mágico feito pelo 

Macunaíma. O caramboleiro cantador era, 
de fato, uma árvore que foi transformada em 
uma princesa, enquanto que, em A madrasta, 
o capinzal denunciante e cantador são os ca-
belos de duas meninas que foram enterradas 
e desenterradas vivas. Deste modo, Mário de 
Andrade, inverteu totalmente a narrativa ao 
transpô-la para sua obra.

Assim, posso dizer que nesse momento 
da obra marioandradina, há uma negação do 
discurso expresso na narrativa A madrasta 
resultando no filho malévolo que nega o pai, 
que no caso em questão, seria a versão da 
narrativa coletada por CASCUDO (1984), e, 
somente um olhar mais aguçado e instruído 
de alguém que conhecia a narrativa anterior-
mente poderia identificar essa tradição oral 
no meio dessa desconstrução sintonizada 
expressa na obra. 

Como disse anteriormente, baseada 
nos espinhosos pensamentos de LARROSA 
(1996), toda leitura é inerente à compreensão 
e interpretação: “no hay visión sin interpre-
tación y no hay interpretación que no im-
plique la singularidade de una mirada.” ( p. 
94). Portanto, toda leitura acarreta em uma 
transformação do texto lidou ou ouvido: “(...) 
toda tradución, como toda lectura, és tam-
bién transformación de aquello a lo que se 
traslada. (...)” (p. 301). Deste modo, quando 
Mário de Andrade leu ou ouviu alguma ver-
são da narrativa A madrasta e a interpretou, 
inevitavelmente, calcou em sua interpretação 
a sua singularidade, particularidade, e mais, 
quando o escritor verteu o conto português 
para a sua obra, ele o transformou, portanto, 
o traduziu. 

LARROSA (1996), diz que “todo traduc-
tor es un intérprete” (p.300). Assim, o autor 
de Macunaíma, primeiro compreendeu e 
interpretou a narrativa colocando sua par-
ticularidade, e, depois, quando pôs na obra, 
a traduziu. Essa discussão pode ir um pouco 
mais longe. 

Se, como bem explica LARROSA (1996), 
“(...) la tradución también, forma y transfor-
ma el texto” (p. 314) ao colocar essa assertiva 
em Macunaíma, percebo que é verdadeira, 
pois, de fato, como mostrei, a narrativa não 
se apresenta na obra, tal como é observada no 
imaginário folclórico popular, e sim, trans-
formada e refundida com a lenda de Oibê e 
do Lobisomem, pois quando o Macunaíma e 
a princesa conseguem se livrar do minhocão 
gigante, este vira um lobisomem famoso.
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Continuando essa teia de informações, 
LARROSA (1996), salienta que toda tradução 
produz novos significados, e que:

(...) La tradución es un espejo vivi-
ficador, un auténtico renacimento. 
al entrar en otra lengua, la obra 
parece nueva, como recién nacida  
(...) (LARROSA, 1996, p. 314). 

Apesar de citação acima tratar da 
tradução de uma obra para outra língua, é 
possível aproveitar suas ideias para tratar da 
tradução como interpretação no seio de um 
mesmo idioma. Em Macunaíma, a narrativa 
em discussão realmente ganha novos signi-
ficados, ou seja, como ela é evidenciada na 
obra de forma divergente do sentido expres-
so na tradição popular, ela renasce, renova, 
de tal maneira que parece ser uma criação 
do escritor paulista. No acervo popular, a 
narrativa A madrasta tem um caráter trági-
co com um final feliz, enquanto que na obra 
marioandradina, o conto português, ganha 
um tom cômico, pois a princesa, a mando do 
Macunaíma, chegar a subir em uma bananei-
ra, comer os frutos verdes e ficar com dores 
de barriga:

Perto de Santo Antônio do Mato 
Grosso toparam com uma ba-
naneira e estavam morrendo de 
fome. Macunaíma falou para a 
princesa:
- Assobe, come as verdes que são 
boas e atira as amarelas para 
mim.
Ela fez, o herói se fartou enquanto 
a princesa dançava de cólicas para 
ele apreciar. Oibê já vinha chegan-
do e eles desataram o punho da 
rede outra vez. (ANDRADE, 1988, 
p. 145).

Se, como aponta LARROSA (1996), nas 
citações e discussões que trouxe no decorrer 
deste capítulo, toda leitura é tradução e 
interpretação que resultam em uma trans-
formação do texto lido ou ouvido produzindo 
novos significados foi ilustrado que essas 
ideias se aplicam ao recorte do capítulo XV 
de Macunaíma, pois o escritor modernista 
leu ou ouviu uma variante da narrativa A 
madrasta, a interpretou e a traduziu, e, 
quando a trasladou para sua obra, resultou 
em novas significações. 

 

Considerações finais
Este trabalho teve como objetivo per-

ceber o processo de criação do capítulo XV 
de Macunaíma, sobretudo o episódio da 
princesa, além disso, a pesquisa ambicionou 
identificar as possíveis articulações entre a 
narrativa A madrasta e o recorte da obra as-
sinalado. E, percebo que consegui alcançar o 
que a pesquisa almejava pois, foi exposto que 
o recorte analisado do capítulo A pacuera 
de Oibê se relaciona com o conto português 
recolhido por Câmara Cascudo na medida 
em que a tradição foi trasladada para Ma-
cunaíma, porém esse deslocamento ocorreu 
de maneira paródica, pois a narrativa foi 
totalmente invertida na obra modernista, 
portanto, Mário de Andrade, a leu e a tradu-
ziu de forma divergente do sentido expresso 
no repertório popular.

Se como bem aponta LARROSA (1996), 
para que a leitura seja formação é preciso 
que se tenha uma relação íntima e subjetiva 
com o texto, de modo que, este provoque no 
leitor uma experiência, penso que vivi uma 
experiência bem positiva com Macunaíma, 
pois a obra me transformou e mudou o meu 
modo de ver o mundo, a cultura popular e as 
pessoas. 

Notas
1  Possui graduação em Letras- habilitação em Língua 
Portuguesa pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Mes-
tranda em Linguagens e Saberes na Amazônia pela mesma 
instituição. 
2  Advirto ao leitor que utilizo tradução no sentido 
metafórico do termo, ou seja, como ato interpretativo, como 
aponta o estudioso espanhol Jorge Larrosa. Mais adiante tra-
tarei sobre o assunto.
3  Theodor Koch-Grünberg foi um etnógrafo alemão 
que, recolheu narrativas indígenas durante uma expedição na 
área norte-amazônica- onde se localiza Roraima e os países da 
Venezuela e Guiana-, de 1911 a 1913. Seus principais narrado-
res foram os índios Akúlli, da tribo Arekuná, e Mayuluaípu, da 
tribo Taulipangue, ambos grandes conhecedores das tradições 
orais de seus povos. O resultado dessa pesquisa foi apresenta-
da em 1916, em Berlim, e foi muito importante para a criação 
de Macunaíma.
4  De acordo com CASCUDO apud LOPEZ (1988), 
muiraquitã advém do tupi miraki’tã, e, diz respeito ao artefato 
de netrifa ou jade trabalhado em forma de serpente, quelônio 
ou sapo. Segundo a lenda, o muiraquitã possui qualidade de 
amuleto e é concedido pelas amazonas a alguns homens que 
as visitavam anualmente.
5  Conforme LOPEZ (1988), tapanhumas, de ta-
puy’una, significa selvagem negro, e, pode ser uma tribo len-
dária pré-colombiana ou nome dos negros africanos que se 
escondem na floresta.
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A contribuição da geografia na compreensão das percepções 
e representações das populações tradicionais de fronteira na 

Amazônia

Klondy Lúcia de Oliveira Agra
Universidade Federal do Paraná

 Introdução
O objetivo principal deste artigo é propor 

caminhos através dos estudos geográficos que 
conduzam ao conhecimento das percepções 
e representações das populações tradicionais 
da Amazônia, com o intuito de encaminhar 
pesquisas que corrijam compreensões errô-
neas de sua realidade. Por entender necessá-
rio que estudantes e pesquisadores saibam 
conduzir pesquisas que visem percepções e 
representações das populações tradicionais 
na Amazônia, consolida-se a crença na rele-
vância deste trabalho. Acredita-se que este 
estudo possa vir a contribuir à academia pela 
discussão levantada e à sociedade amazônica 
por propiciar caminhos ao conhecimento 
dessa cultura, respondendo questões ainda 
não respondidas e conduzindo a pesquisas 
futuras sobre esse tema. 

Fez-se inicialmente, pesquisa bibliográ-
fica multidisciplinar que atendesse ao obje-
tivo proposto. Após leituras diversas (Cas-
sirer, 2001; Claval, 1997; Tuan, 1980; 1983; 
Witherspoon, 1997; Loureiro, 1995; Bakhtin, 
1997; Benjamim, 1975; Raccah, 2002; Kozel, 
2007; entre outros), optou-se pela pesquisa 
bibliográfica da ciência Geografia, mais espe-
cificamente, da Geografia Cultural.  

Conhecer o mundo vivido do homem 
amazônico, embrenhar em suas ideias e 
imaginações, conhecer percepções que con-
duzam as representações sociais de culturas 
diversas, pressupõe embrenhar-se em pontos 
de vista diversificados num mundo cercado e 
vivido na imaginação, na floresta e na água. 
Através do estudo da Geografia verificou-se 
a possibilidade de análises de objetos do co-
tidiano, representações, estudos de sentidos 
que conduzem a significados, paisagens e a 
construção social de identidades baseadas 
em lugares.

O foco da Geografia Cultural inclui a 
investigação da cultura material, costumes 
sociais e significados simbólicos, aborda-
dos a partir de uma série de perspectivas 
teóricas. Portanto, significados constitui a 

palavra-chave dessa Geografia. Para a com-
preensão da realidade social é necessário 
se ir além de sua organização, constituição 
e estrutura, introduzindo-se os significados 
que dela fazem aqueles que com suas práticas 
sociais construíram a própria realidade. Tra-
ta-se de interpretar a espacialidade criada e 
seus sentidos. Reconhece-se portanto que, 
é a pluralidade e o dinamismo da Geografia 
Cultural que conduz a compreensão de sen-
tidos, significados e símbolos amazônicos, 
nascidos dos conhecimentos acumulados 
na vivência cotidiana com o seu ambiente.  
Codificações distribuídas em universos di-
stintos: o universo da água e o da mata. 

Com este estudo, na busca do conhe-
cimento das percepções e representações 
das populações tradicionais da Amazônia 
observou-se que o caminho através da 
Geografia é de grande valia. Isso porque as 
representações do amazônida orientam o seu 
modo de nomear e definir conjuntamente os 
diferentes aspectos da sua realidade diária 
e o seu modo de interpretar paisagens pode 
fornecer ao pesquisador dados importantes 
como aspectos de interação, sentidos cultu-
ralmente construídos e significados. 

Conhecer esse mundo vivido, em-
brenhar em suas ideias e imaginações, 
conhecer percepções que conduzam as 
representações sociais de culturas diversas, 
pressupõe embrenhar-se em pontos de vista 
diversificados num mundo cercado e vivido 
na imaginação, na floresta e na água, um 
espaço geográfico, que necessita das ferra-
mentas dessa ciência para ser vasculhado e 
compreendido. Isso porque as percepções 
transcendem as enunciações e implicam 
em alcançar um emaranhado de peças que 
deverão ser acomodadas em múltiplas for-
mas e teor das relações tecidas, desfiadas e 
recompostas novamente, num tecer e retecer 
contínuo. Portanto, aponta-se aqui, estudos 
geográficos à compreensão das percepções e 
representações das populações tradicionais 
amazônicas,  sobre o seu mundo vivido 
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cercado de água e de mata, no seu espaço e 
em seu tempo, na busca de aspectos que vão 
além da enunciação, que envolvem também 
questões de lugar, linguagem, paisagem, 
identidade e território.  

À busca de sentidos e significados 
O pesquisador ao pensar seu cenário de 

pesquisa de percepção e representação, ten-
do como objeto as populações tradicionais e 
as fronteiras ribeirinhas deve ter em si que 
esse é um mundo banhado por rios, onde 
existem vários mundos vividos que se entre-
cruzam e se reproduzem no espaço geográfi-
co.  Esse espaço geográfico é compreendido 
nesse estudo como o conjunto de diferentes 
categorias, que inclui a natureza, a sociedade 
e o espaço-tempo, cujas transformações com 
a mudança do mundo se transforma (SUER-
TEGARAY, 2002, p. 46).

Além disso, esse pesquisador precisa 
levar em conta também que, em um estudo 
como esse, a população a ser investigada deve 
ser profundamente reconhecida e respeitada, 
já que as formas como esse espaço é dividido 
dependem das complexidades e das sofisti-
cações daqueles que o vivenciam. O homem 
desse espaço, fruto de suas experiências ínti-
mas com seu corpo e com as outras pessoas, 
modela esses espaços a fim de condicioná-lo 
as suas necessidades biológicas e relações so-
ciais (TUAN, 1983, p. 39). Ademais, sendo a 
natureza do lugar e do espaço relativa, varia 
de acordo com a experiência ambiental em 
suas nuanças culturais, sociais e históricas. 

Ao pensar nas populações tradicionais 
da fronteira (indígenas, quilombolas, ribeiri-
nhos) e reconhecer essa fronteira como um 
espaço geográfico, é necessário considerar a 
multiplicidade de olhares, integrando o indi-
vidual e o particular, assim como, o coletivo e 
o social.  Assim sendo, justamente por buscar 
essa multiplicidade de olhares, se buscará, 
através desta pesquisa, as percepções e re-
presentações dos atores dessas comunidades 
amazônicas.

Populações Tradicionais devem ser 
compreendidas em um estudo como esse 
como populações capazes de utilizar e ao 
mesmo tempo conservar recursos, ligadas 
à preservação de valores e tradições. Por 
isso mesmo, as populações tradicionais não 
devem ser estereotipadas pelo pesquisador, 
pois cada uma tem sua própria especificidade 

cultural, isto é, há diferenças reais entre elas, 
não só pelas diferenças do meio em que cada 
população vive, mas especialmente pelo sis-
tema de produção, modo de vida e interação 
com outros grupos. 

A partir desses pensamentos, sugere-
-se à elaboração de uma pesquisa com esse 
intuito, através da abordagem da Geografia 
Cultural. Tal opção reside no fato de que em 
uma pesquisa deste tipo se procurará por 
percepções, cognições e representações, um 
estudo que envolverá a representação de 
lugares e paisagens valorizadas individual-
mente ou intersubjetivamente. Além de pro-
curar por experiências das pessoas e grupos 
em relação ao espaço com o fim de entender 
os elementos mais particularmente humanos 
da relação dos homens com o espaço e o 
ambiente, ou seja, valores, crenças, símbolos 
e atitudes, estudos facilitados pela Geografia, 
uma ciência que permite a interdisciplinari-
dade em todos os passos da pesquisa.

Desse modo, a problemática que se 
apresenta para a execução deste estudo, sob 
um viés Cultural, visando o entendimento 
do mundo vivido na fronteira, constitui-
-se, exatamente, em como conhecer as 
percepções das Populações tradicionais de 
fronteira, para então incorporar, por meio 
da investigação dos atores envolvidos, o rela-
cionamento entre eles e suas lógicas, as suas 
dimensões sociais, para obter de maneira 
clara, dados de suas representações sobre 
o mundo que os cercam (a água, a mata, os 
recursos renováveis e não renováveis) e de 
toda a problemática que os envolve.

A Geografia oferece uma multiplicidade 
de abordagens que se justapõem, nas quais 
conhecimentos são constantemente supera-
dos, abrindo-se a cada momento novas leitu-
ras ou perspectivas sobre a compreensão da 
relação entre a sociedade e o meio ambiente. 
Em um estudo que pretende procurar por 
percepções (funções psicológicas que capa-
citam o individuo a converter os estímulos 
sensoriais em experiências, organizadas e 
coerentes) e representações (processos que 
permitem a evocação de objetos, paisagens 
e pessoas, independentemente da percepção 
atual deles) em populações tradicionais de-
verá estar presente o interesse para com a co-
munidade pesquisada, na busca de conhecer 
a relação de cada uma dessas comunidades 
com o seu meio, através da investigação e 
análise. Tendo em vista esse objetivo, se 
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propõe como já se frisou acima, a abordagem 
Cultural, justamente, por propiciar essa pos-
sibilidade de entrecruzamento de saberes.

O mundo vivido sob o olhar da geo-
grafia cultural

A partir da abordagem da Geografia 
Cultural, o caminhar sob suas orientações à 
elaboração de pesquisa sobre percepção e re-
presentação junto às populações tradicionais 
de fronteira é vista como essencial por esta 
pesquisadora. Isso porque essa abordagem 
integra a experiência socioambiental dos 
homens e o sentido dado às suas vidas aten-
dendo aos anseios deste estudo que procura-
rá por sentidos e significados de populações 
tradicionais.

Significados constitui a palavra-chave 
da geografia cultural e incorpora a tese de 
Cassirer (2001), de que para a compreensão 
da realidade social é necessário se ir além de 
sua organização, constituição e estrutura, 
introduzindo-se os significados que dela 
fazem aqueles que com suas práticas sociais 
construíram a própria realidade. Trata-se 
de interpretar a espacialidade criada e seus 
sentidos. Pois, toda atividade humana é ao 
mesmo tempo material e simbólica, produ-
ção e comunicação (COSGROVE, 2003, p. 
103).

Assim, graças à pluralidade e ao di-
namismo da Geografia Cultura é crível a 
possibilidade deste estudo que se volta às 
percepções, perpassando cognições, visando 
às representações de lugares e paisagens 
valorizadas individualmente ou intersub-
jetivamente. Visto que a importância e o 
poder da água e da mata para a comunidade 
amazônica constituem-se em sentidos, 
significados e símbolos nascidos dos conhe-
cimentos acumulados na vivência cotidiana 
com o ambiente (SILVA, 2007, p. 234).  Para 
compreender ou decodificar esses universos, 
esta pesquisadora acredita que não basta o 
pesquisador olhar, ou tentar ler a realidade, 
é necessário decodificar, compreender o que 
está inserido nas experiências vivenciadas 
dessas comunidades. Sendo assim, verifica-
se que o estudo das percepções, pretendidos 
em um estudo como este, se torna um fator 
imprescindível para se conhecer os sentidos 
e significados que conduzem a pontos de 
vista e a práticas que orientam ações desse 
homem sobre o seu mundo vivido.

Dessa forma, ao discutir caminhos que 
conduzam ao sucesso deste estudo, tem-se a 
consciência de que ao procurar por percep-
ções e representações de recursos naturais, 
não se deve pensar apenas neste recurso 
natural em específico, mas em seus papéis 
dentro de um contexto social diverso, muitas 
vezes influenciado por uma concepção eco-
nômica, política, sociocultural ou ambiental 
dominante. 

A qualidade do meio ambiente está in-
timamente ligada à qualidade de vida, sendo 
que vida e meio ambiente são inseparáveis 
e devem estar sempre em equilíbrio (OLI-
VEIRA, 1983, p. 02). Para essa autora, o ser 
humano e o seu comportamento têm grande 
influência para manter ou não a qualidade 
ambiental e por isso suas representações 
sobre elementos da natureza devem ser pes-
quisados. 

No ambiente de fronteira, também se 
deverá levar em conta que quando atores de 
diferentes espaços sociais interagem (o que 
vem ocorrendo nesses espaços, presencial-
mente, via antenas parabólicas e Internet), 
os sentidos culturalmente construídos, os 
significados e os valores desses elementos 
e ativi dades, sejam sociais ou naturais são 
negociados de forma que uma compreensão 
compartilhada de determinado cenário pos-
sa ser alca nçada, uma situação que exige a 
reformulação e transformação. Uma situação 
que envolve processos de reformulação do 
conhecimento e transformação, assim como 
a construção e reconstrução social de espaços 
socioambientais (WOODGATE e REDCLIFT, 
1998, p. 157).

Com a intenção de conhecer percepções 
e representações dessas diversas populações 
tradicionais, o pesquisador deve considerar, 
portanto, os seus sistemas ecológicos e sociais 
(contextos e cenários) dentro dos quais esses 
seres humanos estão inseridos e que deverão 
ser compreendidos de formas distintas. 
Entende-se, pois, que os espaços sociais ou 
mundos viven ciais criados ou experienciados 
por cada um destes diferentes atores sociais 
são caracterizados por uma série de relações 
sociais materiais e simbólicas específicas e 
são essas relações que definem suas estrutu-
ras e que poderão ser reconhecidas dentro de 
limites espaciais e temporais delimitados. 

Desse modo, a fim de encontrar respos-
tas a cerca dessas questões inerentes à pes-
quisa, se observa, também, que a Geografia 
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e as imagens sempre estiveram ligadas. Num 
primeiro momento, com o sentido de trans-
mitir informações sobre os espaços, pos-
teriormente como forma de comunicação/
representação do espaço físico, mensurável 
ou do espaço vivido subjetivo, passando a ser 
denominados mapas quando os registros são 
impressos num suporte de plano dimensio-
nal (KOZEL, 2007, p.116).  

Sobre esse tema, Carl Sauer observou 
que os mapas representavam um recurso es-
sencial para a geografia, tanto que esse autor 
expressava a opinião de que sem os mapas, 
estaríamos de mãos vazias, fosse à sala de 
conferências, ao estudarmos, ou no trabalho 
de campo. Os mapas eram como uma língua 
da geografia porque segundo o autor, os 
mapas teriam a capacidade de acabar com 
nossas inibições, estimular nossas glândulas, 
mexer com nossa imaginação, soltar nossas 
línguas. (SAUER, 2000, p.139).

 Mapear é tomar a medida do mundo, 
em um sentido mais amplo, figurando a 
medida tomada em tal maneira que possa 
ser comunicada entre pessoas, lugares ou 
tempos. Essa medição não é restrita ao 
matemático, pode ser espiritual, política 
ou moral. O mundo figurado através do 
mapeamento pode ser material ou imaterial, 
existente ou desejado, inteiro ou em partes, 
experimentado, lembrado ou projetado em 
várias maneiras (COSGROVE, 1999, 01). O 
registro do mapeamento não é confinado 
ao que é para arquivar, mas também inclui 
o que é lembrado, imaginado, contemplado. 
O mapa permanece um modo poderoso de 
visualizar e representar os aspectos espaciais 
de como culturas se formam, interagem e 
mudam (COSGROVE, 2005, p.28). 

Para analisar essas relações do ser 
humano com o meio, esse mundo percebido 
através dos sentidos que conduzem à signifi-
cação e que provocam a construção de mapas 
mentais, torna-se necessário que o pesquisa-
dor compreenda como está estruturado esse 
espaço percebido na mente das pessoas, ou 
seja, como ocorre a construção das imagens 
mentais. Mapas mentais correspondem a 
uma forma de linguagem, ou seja, de inú-
meros enunciados que permitem ir além 
da referência ao lugar e ao mundo vivido, 
proporcionando uma observação ampla no 
contexto social e cultural em que esse sujeito 
está inserido (KOZEL, 2007, 136). 

Na busca da compreensão desses 

mapas mentais é necessário lembrar que a 
construção de uma imagem é proveniente 
da cognição associada à bagagem cultural 
que é constituída por experiências, valores, 
informações (sentidos construídos e espe-
cializados em uma determinada cultura) 
formando representações. Essas representa-
ções não existem à parte da leitura que se faz 
do mundo. Mapas mentais também podem 
refletir um processo mental construído 
pelas pessoas ao longo de suas vidas, uma 
representação integrada multimodal, muitas 
representações coexistem em uma mesma 
imagem. Mapas mentais são produtos de ma-
peamentos cognitivos, tendo diversas formas 
como: desenhos e esboços de mapas ou listas 
mentais de lugares de referência, elaborado 
antes de se fazer um percurso (NIEMEYER, 
1994, 06). 

 Mapas mentais na percepção ambiental, 
não devem ser vistos como meros produtos 
cartográficos, mas como forma de comuni-
car, interpretar e imaginar conhecimentos 
ambientais. Um mapa não é a realidade e 
não nos deixa ver coisa nenhuma, mas ele 
nos permite perceber, o que outras pessoas 
viram, acharam ou descobriram. Mapas, 
portanto, são realmente caricaturas científi-
cas do fenômeno que eles representam. Os 
detalhes e a complexidade da realidade são 
selecionados, simplificados e, em seguida, 
enfatizados de uma maneira que eles apenas 
retratam o que o fazedor do mapa acredita 
ser essencial a respeito do espaço referido 
(WOOD, 1992, p. 133).

Dessa forma, com a crença de que os 
mapas como representações simbolizadas 
da realidade podem ser um ponto de partida 
para as pesquisas em geral, recomenda-se, 
para um  estudo como este, a utilização de 
mapas mentais para avaliar o nível de per-
cepção dos habitantes de fronteira quando o 
tema são recursos naturais. Mapas mentais, 
portanto, deverão ser entendidos neste estu-
do como mapas que revelam a ideia que as 
pessoas têm do mundo e assim, vão além da 
percepção individual refletindo a construção 
social.

Para se pensar em mapas mentais, 
percepções e representações, torna-se neces-
sário repensar sobre o espaço e a produção 
espacial de cada uma dessas regiões pes-
quisadas, por isso é interessante recorrer às 
noções de espaço culturalmente construído, 
e como tais discussões podem auxiliar neste 
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estudo. O espaço geográfico, objeto de estudo 
da Geografia, deve ser considerado como um 
conjunto indissociável de que participam de 
um lado, certo arranjo de objetos geográficos, 
objetos naturais e objetos sociais, e de outro, 
a vida que os preenche e os anima (MILTON 
SANTOS, 1996, p. 26).

Paisagem contém territórios e/ou 
regiões que contém lugares que contêm 
ambientes valendo, para cada um, todas as 
conexões possíveis (SUERTEGARAY, 2005, 
p. 31). A partir desses conceitos, entendemos 
o espaço como um dado fundamental, por 
que é nele que se dão as relações e transfor-
mações, onde uma ordem espacial é perma-
nentemente recriada. 

Como cada indivíduo tem sua interpre-
tação de espaço, de acordo com a realidade 
em que vive. O pesquisador deverá procurar, 
então, pelo espaço vivenciado e que será 
refletido nas percepções das populações es-
colhidas como objeto de pesquisa. É através 
dos processos perceptivos, a partir dos in-
teresses e necessidades, que estruturamos e 
organizamos a conexão entre a realidade e o 
mundo, selecionando-as, armazenando-as, e 
conferindo-lhes significados (KOZEL, 2001, 
p. 146). 

Desse modo, como forma a compreen-
der e interpretar a relação das comunidades 
pesquisadas como recursos naturais que o 
cercam (água, mata, biodiversidade etc.) 
(decodificando significados), na busca de 
conhecer as percepções das populações tra-
dicionais de fronteira nesse mundo vivido, 
cercado de água, a pesquisa poderá ter um 
resultado produtivo se respaldada na me-
todologia Kozel (2007). Essa metodologia 
utiliza os mapas mentais no contexto geo-
gráfico para a decodificação das percepções 
que conduzam as representações. A leitura e 
correta interpretação desses mapas mentais 
terá grande valia na compreensão dessas 
populações pesquisadas.

É no mundo vivido das populações tra-
dicionais de fronteira que se procurará pela 
experiência dessas comunidades. Dessas 
experiências que surge o conhecimento ou 
seu próprio conteúdo montados sobre ela-
borações e significações lógicas (MERLEAU
-PONTY, 1999, p. 64), pois os momentos e 
os objetos só podem relacionar-se uns aos 
outros para construir um espaço através des-
ta ambiguidade do ser que se chama subjeti-
vidade, motivada por uma intencionalidade 

que ao mesmo tempo revela a complexidade 
ontológica na suposta plenitude do objeto, o 
qual de modo geral não se pode denominar 
de mundo, mas que é envolvido por constru-
ções objetivas, em outras palavras o mundo 
não é especificamente objeto, mas somas de 
impressões objetivas onde brotam as suas 
subjetividades.

Para compreender o mundo vivido 
através dos mapas mentais sugerem-se, 
também, as contribuições de Bakhtin (1999) 
que possibilitarão a reflexão sobre o sujeito, 
considerando que a linguagem provoca um 
processo dialético e, por isso, é preciso levar 
em consideração as linguagens, histórias 
e experiências de mundo dos atores das 
comunidades pesquisadas no campo das 
representações. O dialogismo é tido como 
princípio constitutivo da linguagem, assim, 
cada narrativa ou mapa mental desses atores 
será considerado um produto de muitas vo-
zes ou de muitos outros discursos. 

Em se tratando de pesquisa e análise 
em contextos de línguas diversas, julga-se 
necessário ter um aporte em Foucault (1986, 
p.135) e ao que ele chama “discurso”1: “ um 
conjunto de enunciados que se apoiem na 
mesma formação discursiva” e observa-se, 
também (FOUCAULT, 1986, p. 114), que o 
papel do pesquisador enquanto sujeito per-
tencente a outra cultura, com língua, crenças 
e valores diversificados, deve se ver como 
um tradutor e enquanto tradutor, um sujeito 
do discurso que não necessita ser concebido 
como idêntico ao autor da formulação. 

Assim sendo, sugere-se neste artigo, 
que o pesquisador, enquanto tradutor, parta 
a seu estudo consciente de que ao descrever 
uma formulação enquanto enunciado, essa 
descrição não se consistirá em analisar as 
relações entre o sujeito-autor e o que ele diz 
(ou quis dizer, ou disse sem querer), mas 
em determinar qual é a posição que pode ou 
deve ocupar todo indivíduo para ser o seu 
sujeito (FOUCAULT, 1986, p. 119). Entende-
se, desse modo, que o pesquisador-tradutor, 
por fazer o papel de ponte entre línguas e 
universos diferentes, o papel de sujeito do 
discurso, deve lembrar que a língua natural 
não é significativa, representativa, estrutura-
da, ou estudável a partir da palavra. Ou seja, 
deve convencer-se da pouca importância da 
significação da palavra e que não faz sentido 
traduzir enunciações que envolvam conheci-
mentos e toda uma gama cultural somente 
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a partir da palavra, pois todo processo de 
compreensão se baseia no fato de que todo 
ser cultural interage culturalmente com 
os objetos culturais e que a palavra só tem 
sentido num cenário, dentro de um contexto 
cultural (BAKHTIN, 1999, p. 132).

Reconhecemos, portanto, que pesquisas 
sobre percepção e representação requerem 
uma abordagem bastante ampla. Num es-
tudo como o aqui proposto, será necessário 
englobar várias ciências, entre elas a Psicolo-
gia, a Filosofia, a Linguística, a Antropologia 
e a Sociologia. Conhecer e dar resultados 
sobre a percepção de populações diferentes 
se compreende pesquisar sobre sentidos e 
pontos de vista diferenciados, pois os senti-
dos se constroem culturalmente, assim como 
a percepção acontece de forma diferente 
entre os indivíduos, isto é, cada indivíduo 
apresenta determinada percepção com rela-
ção ao espaço e sua experiência de vida. Daí, 
necessitarmos do apoio da fenomenologia, 
também.

A fenomenologia de Cassirer, segundo 
Fernandes e Gil Filho, é sua maior contribui-
ção epistemológica para a ciência geográfica, 
segundo esses autores uma leitura a partir 
dela sugere fazermos uma revolução coper-
nicana na Geografia, isto é, trocarmos do 
centro das análises o universo dos fatos, pelo 
universo simbólico do sujeito-objeto. Para 
isso, passamos a pensar o espaço através da 
atuação das formas simbólicas, conceito que 
pode ser entendido como: energia do espí-
rito, no qual um conteúdo espiritual do sig-
nificado está vinculado a um signo sensível 
concreto atribuído interiormente. Em outras 
palavras, são os aparatos artificiais de nossa 
consciência que projetam o conhecimento 
sobre o mundo, conformando (dando senti-
do) a realidade. Desse modo, configurando as 
espacialidades (FERNANDES E GIL FILHO, 
2011, P. 212).

A abordagem fenomenológica, a partir 
de filosofias de sentido, vem enriquecer a 
pluralidade de interpretações sobre o espa-
ço. A virada linguística nas ciências sociais 
tem aberto uma riqueza de possibilidades ao 
enfatizar as representações, nesse contexto a 
Geografia tem se dedicado a compreender o 
sentido dos espaços sígnicos. As linguagens 
estão presentes em toda a parte, a Geografia 
também (COSGROVE, 1998).

Somos homens simbólicos em nossa 
forma de pensar, através da linguagem 

construímos um mundo de símbolos – um 
mundo cultural – é nesse mundo artificial no 
qual o Homem vive. Existem vários mundos 
conformados a partir de diferentes formas 
simbólicas: mito, arte, religião, ciência, entre 
outros. A Geografia, partindo do espaço da 
cultura, analisa os espaços de ação formados 
por essas formas simbólicas; investigamos 
os mundos que o Homem cria, através de 
símbolos, para nele viver (FERNANDES E 
GIL FILHO, 2011, P. 212).

Cassirer ao discutir o objeto das Ciên-
cias Culturais aponta que a ordem da natu-
reza não está mais próxima do homem do 
que da ordem que o homem descobre o seu 
próprio mundo e que esse processo conscien-
tiza o homem de que ele não somente vive 
no universo de fatos, mas, sobretudo em um 
universo simbólico (GIL FILHO, 2010). 

Neste caso, um estudo que pretende tri-
lhar os caminhos geográficos através do es-
paço ribeirinho de fronteira, a fenomenologia 
de Cassirer e sua contribuição a essa ciência 
será bastante explorada a fim de construir a 
teoria sobre as representações encontradas 
nessas populações, já que para este autor o 
espaço de percepção é objetivado como re-
presentação, reunidos em uma contextura da 
experiência, exatamente o que procuraremos 
descrever nessas populações tradicionais de 
fronteira em relação aos recursos naturais 
que as cercam e toda a problemática que os 
envolve. 

Interessante salientar que as teorias de 
Claval (2001), Tuan (1980; 1983), Holzer 
(1992) e suas discussões sobre o meio geo-
gráfico, a geografia humanista, percepções 
e representações também serão revisitadas 
durante este estudo. De modo a entender e 
analisar a construção do espaço, do lugar e 
da linguagem, da transmissão da experiência 
no universo das representações através dos 
mapas mentais revisitaremos as contribui-
ções de Witherspoon (1997), Loureiro (1995), 
Bakhtin (1997), Benjamim (1975), Raccah 
(2002) e Kozel (2007) que nos proporcionam 
olhares diversificados sobre o homem e sua 
cultura.

 Desse modo, em estudos que tem como 
objetivo principal indicar caminhos geográfi-
cos, a partir do modelo teórico de abordagem 
da Geografia Cultural, que conduzam ao co-
nhecimento das percepções das populações 
tradicionais de fronteira, indica-se também 
o método qualitativo à pesquisa, por ser este 
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um estudo que tem como objetivo traduzir 
e expressar os sentidos dos fenômenos 
que envolvem as populações tradicionais 
de fronteira em seu local, no seu espaço e 
em seu tempo. Isso porque as percepções 
transcendem as enunciações e implicam 
em alcançar um emaranhado de peças que 
deverão ser acomodadas em múltiplas for-
mas e teor das relações tecidas, desfiadas e 
recompostas novamente, num tecer e retecer 
contínuo, esta pesquisadora acredita ser essa 
metodologia facilitadora desses resultados.  
Fazendo, deste modo, com que o trabalho 
que resulte deste projeto, traga à tona as per-
cepções e representações das populações de 
fronteira no seu espaço e em seu tempo, na 
busca de fornecer aspectos que vão além da 
enunciação, que envolvam também questões 
de lugar, linguagem, identidade e território.  

Outras considerações
Conhecer o mundo vivido do homem de 

fronteira, embrenhar em suas ideias e imagi-
nações, conhecer percepções que conduzam 
as representações sociais de culturas diver-
sas, pressupõe-se embrenhar em pontos de 
vista diversificados num mundo cercado e 
vivido na água e na mata, um estudo reco-
nhecidamente nada fácil, no qual a Geogra-
fia, como ciência condutora, fornecerá, como 
demonstrado neste artigo, suas variadas 
ferramentas para o alcance de seus objetivos.

No entanto, é crença desta pesquisado-
ra que para pensar um estudo como este, o 
pesquisador deve partir com o conhecimento 
e a clareza de que o Brasil tem sido tema de 
estudos, debates e investigações científicas 
nas mais diversas áreas do conhecimento 
humano, mas que alguns desses produtos 
relatam ao mundo uma verdade que, por 
ser vista e lida por olhos estrangeiros, não 
representam a realidade local, desenhando 
o homem brasileiro e sua cultura com com-
preensões errôneas. Essas ompreensões 
errôneas são causadas pela ausência da 
construção de sentidos pelo pesquisador à 
cultura por ele pesquisada.

Dessa forma, sugere-se ao pesquisador, 
que antes de iniciar um estudo como o aqui 
sugerido, primeiramente e necessariamente, 
envolva-se com a cultura a ser pesquisada 
para, só então, realizar o adequado traba-
lho propostos em seu projeto de pesquisa. 
É este envolvimento com a cultura a ser 

pesquisada que garantirá a construção de 
sentidos que conduzirão à compreensão de 
cada população tradicional de fronteira a ser 
pesquisada. Uma compreensão não errônea 
das percepções e representações das culturas 
a serem analisadas. Um trabalho que reflita 
e contemple as expectativas das populações 
pesquisadas, com a contribuição da Geogra-
fia, ao entendimento e à divulgação do seu 
modo de vida para futuro aproveitamento de 
seus saberes e de suas tradições.

Notas
¹ Essa é uma das inúmeras definições de discurso, 

presentes na obra A Arqueologia do saber, Foucault, 1986.

Referências Bibliográficas
ALMEIDA, M. G. Aportes Teóricos e os 
Percursos Epistemológicos da Geogra-
fia Cultural. Geonordeste, Ano XIX, n. Dis-
ponível em: <http://www.campusitabaiana.
ufs.br/npgeo/geonordeste/2008N01/ Geo-
nordeste%202008,%20n%BA%2001.pd-
f#page=31>. Acesso em: 28 abr. 2012.
AMORIM FILHO, O. B. Os Estudos da 
Percepção como a Última Fronteira da 
Gestão Ambiental.  In: Simpósio Situação 
Ambiental e Qualidade de Vida na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e Minas 
Gerais, 2, 1992, Belo Horizonte. Anais. Belo 
Horizonte: Associação Brasileira de Geologia 
de Engenharia, 2002.
BAKHTIN, M.; VOLOCHINOV. Marxismo 
e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hu-
citec, 1999.
CASSIRER, E. Ensaio Sobre o Homem. 
São Paulo, Martins Fontes. 2001.
CLAVAL, P. Èpistemologie de la Géogra-
phie. Paris: Édition Natan, 2001.
CORRÊA, R. L. Espaço: um conceito-chave 
da geografia. In: CASTRO, I. E. et al. (orgs.) 
Geografia: Conceitos e Temas. 5ª edição. 
Bertrand: Rio de Janeiro, 2003.
COSGROVE, D. A Geografia está em toda 
parte: Cultura e simbolismo nas Paisagens 
Humanas. In: CORRÊA, R.L. et al. (Org.) 
Paisagem, Tempo e Cultura. Rio de Ja-
neiro: EdUERJ, 1998, pp. 92-123. 
________. Em direção a uma Geogra-
fia Cultural Radical: Problemas da Teoria. 
In: CORRÊA, R.L.et al. (Org). Introdução 
a Geografia Cultural. Rio de Janeiro: Ber-
trand Brasil, 2003. 
________. Mundo dos significados: 
Geografia Cultural e imaginação. In: COR-



721

RÊA, R.L. et al. (Org.). Geografia Cultural: 
um século (2). Rio de Janeiro: Bertrand Bra-
sil, 2003.
FERNANDES, D. e FILHO, S.G. Geografia 
em Cassirer: Perspectivas para a geografia 
da religião. GeoTextos, vol. 7, n. 2, dez. 2011. 
211-228.
FOUCAULT, M. A Arqueologia do saber. 
Tradução: NEVES, L. F. B. Rio de Janeiro: 
Forense, 1986.
________. Power/Knowledge: Selected 
Interviews and Other Writings. New York: 
Pantheon,1980.
GIL FILHO, S. F. Geografia da Religião: 
Reconstruções Teóricas sob o Idealismo Crí-
tico. In: Kozel, S. Silva, J. C.; Gil Filho, S.F. 
(Orgs.). Da Percepção e Cognição à Re-
presentação: Reconstruções Teóricas da 
Geografia Cultural e Humanista. São Paulo, 
Terceira Margem, 2007, 207-222.
HOLZER, W. A Geografia humanista: sua 
trajetória de 1950 a 1990. Orientador: Mau-
rício de Almeida Abreu. Rio de Janeiro UFR-
JIPPGG. 1992. Dissertação de Mestrado em 
Geografia.
KOZEL, S. Mapas mentais – uma forma 
de linguagem: perspectivas metodológicas. 
In: ______; COSTA E SILVA, J.; GIL FI-
LHO, S. F. (orgs.). Da Percepção e cogni-
ção à representação: Reconstruções teó-
ricas da Geografia Cultural e Humanista. São 
Paulo: Terceira Margem, 2007, p.114-138. 
_________.  Das imagens às lingua-
gens do geográfico: Curitiba, a “capital 
ecológica”. São Paulo, 2001. Tese de Douto-
rado-Departamento de Geografia da Univer-
sidade de São Paulo. 
OLIVEIRA, L. A percepção da qualidade 
ambiental. A ação do homem e a qualidade 
ambiental. ARGEO e Câmara Municipal de 
Rio Claro, 1983.
SANTOS, M. Metamorfose do Espaço 
Habitado. São Paulo: Hucitec, 1996.
SAUER, C. A educação de um geógrafo. 

GEOgraphia, v.2, n.4, p.137-150, 2000.

SILVA, J. DA C. O Mito e as Crenças como 
Constituintes do Espaço Ribeirinho na 
Formação do Modo de Vida Amazôni-
co. In: KOZEL, S. et al. (Orgs.). Da Percep-
ção e Cognição à Representação: Re-
construções Teóricas da Geografia Cultural 
e Humanista. São Paulo, Terceira Margem, 
2007, p. 231-240.
_________. E SOUZA FILHO, T. A. (Orgs). 
Nos Banzeiros do rio: ação interdiscipli-
nar em busca da sustentabilidade em comu-
nidades ribeirinhas da Amazônia. Porto Ve-
lho: EDUFRO, 2002.
SUERTEGARAY, D. Notas sobre a epis-
temologia da geografia. In: CFH/UFSC. 
Cadernos Geográficos. N. 12. Florianópo-
lis: 2005.
________. Geografia física (?) ou Geo-
grafia e ambiente (?). IN: MENDONÇA, 
F.; KOZEL, S. Elementos de Epistemolo-
gia da Geografia contemporânea. Curi-
tiba: Editora da UFPR, 2002.
TUAN, Y.-F. Espaço & Lugar. A perspecti-
va da experiência. São Paulo: DIFEL. 1983.
_________. Topofilia – Um estudo de 
percepção, atitudes e valores do meio 
ambiente. (Tradução de Lívia de Oliveira). 
São Paulo: DIFEL, 1980. 
WOODGATE, G.; REDCLIFT, M. From a 
‘sociology of nature’ to environmen-
tal sociology: beyond social construc-
tion. Environmental Values, Cambridge, v. 
7, n. 1, p. 3-24, 1998. Disponível em: <http://
capita.wustl.edu/capita/capitareports/Me-
taphors/httpdocstore. ingenta.com_cgi-
bin_ds_deliver_1_u_d_ISIS_24799468.1_
whp_ev_1998_00000007_00000001_
a r t 0 0 0 0 1 _ D 9 3 6 6 2 E 8 0 2 3 9 2 F A -
B 1 1 3 5 6 3 0 7 8 6 1 A 2 8 B F 4 3 7 2 8 4 E 4 1 8 .
pdf_link=http___www.ingentaconnect.
pdf>. Acesso em: 03 maio 2012.



722

A solidão no espaço da ficção da amazônia: chove nos campos 
de cachoeira e cinzas do norte
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Introdução
No princípio era o mito. Depois 
surge a ficção. Mais tarde ainda 
surge a       ciência. À medida que 
esta vai ganhando especificidade, 
separe-se tanto do mito quanto da 
ficção. Começa a combatê-los. É 
o principio da realidade em Luta 
contra o imaginário. (...) Hoje os 
mitos depois de serem declarados 
mortos, estão bastante vivos. Nos 
subterrâneos, nutrem ficção, a 
utopia e a ciência. (FIORIN, 1996, 
p.20).

Ao suscitarmos a Amazônia, uma ava-
lanche de imagens nos sobressaltam a mente 
e, cada uma delas, corresponde a uma defini-
ção sobre o que seja essa região. Apresenta-se 
no imaginário popular como um mundo de 
selvagens como dito por Padre Antônio Vieira 
ou, ainda como em “A Selva”, de Ferreira de 
Castro. É, também, a terra “À margem”, “sem 
história”, de Euclídes da Cunha; o Inferno 
Verde, de Alberto Rangel, dentre outros. 
Não é o objetivo relembrar, simplesmente, 
títulos e autores de obras consagradas, mas, 
retomar imagens emblemáticas cunhadas na 
tentativa de explicar e categorizar um espaço 
revelado como prodigioso e infernal ao mes-
mo tempo, ainda desconhecido de muitos 
quer em seus aspectos físicos, quer em seus 
aspectos culturais.

A continentalidade e a exuberância das 
terras amazônicas associadas à diversidade 
de seus povos e culturas despertaram, e con-
tinuam despertando, encantos e perplexida-
des, mesmo nos dias de hoje quando se faz 
rastreada por inúmeros satélites e radares 
espalhados pelo seu vasto território. Tais 
características sugerem sempre um lugar 
a ser descoberto, conquistado e colonizado 
por parte daqueles que se veem integrados 
ao mundo da modernidade em oposição ao 
mundo da natureza, lido sob a ótica da in-
completude, da não realização, do vir a ser. 
Nesse cenário, o fantástico chama a atenção 

de todos e se entrelaça com o real. Está é a 
narrativa dos viajantes, dos missionários, dos 
cientistas e conquistadores de toda a ordem. 
Difícil libertar-se dele. A paisagem dominada 
pelo grande rio se funde e confunde-se com a 
floresta e com os homens, com seus espaços, 
sua solidão que nela vivem.

A motivação primeira em se fazer uma 
analise a cerca das caracterizações deste 
espaço amazônico em romances de autores 
amazônicos é ter um olhar submerso neste 
mundo contraditório de florestas, de ciclos 
econômicos e de gente que vive e carrega 
consigo a marca de ser dali. Há de se levar 
em consideração que é necessário abando-
nar-se do estritamente real para atribuir 
uma simbologia própria, a fim de colocar o 
espaço a serviço dos sentidos, do conjunto da 
narrativa.

No processo de escolha dos autores, op-
tou-se por dois romancistas de naturalidade 
distinta, no entanto, inseridos num espaço 
comum: a Amazônia. Tal anseio também 
se refletiu na escolha das obras, decidiu-se 
abordar uma obra de cada autor com o in-
tuito de montar um painel amazônico, cada 
qual com sua especificidade.

 Em Dalcídio, analisamos a obra “Chove 
nos campos da cachoeira” datada de 1941, 
uma obra que retrata a vida dos ribeirinhos 
da ilha de Marajó no Pará e em Milton Ha-
toum a obra selecionada “Cinzas do Norte” 
se passa na década de 60 e acompanha o per-
curso de Mundo, filho de família abastada, 
que se contrapões aos valores e às aspirações 
do pai, rico, muito afinado com os interesses 
dos militares. 

Como um possível desdobramento da 
análise, estudam-se as relações entre as 
obras ficcionais e os contextos históricos a 
que pertencem, tentando apontar o papel 
político e propositivo do discurso literário 
(como expressão das concepções de cada 
autor) em justaposição aos aspectos espa-
ciais amazônicos. Dessa forma, não se trata 
apenas de analisar diferenças formais de es-
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paços nas obras, mas encontrar intercessões 
de emoções, entrelaçamentos de paisagens 
emocionais, pois os dois autores tratam 
do espaço de infância, cheias de aventuras, 
sabores, perfumes.

Dalcídio jurandir
“Trabalhando o barro do principio 
do mundo, do grande rio, a floresta 
e o povo das barrancas dos povoa-
dos, das ilhas de Marajó, ele o faz 
com a dignidade de um verdadeiro 
escritor, pleno de sutileza e de ter-
nura na analise e no levantamento 
da humanidade paraense, amazô-
nica, da criança e dos adultos, da 
vida por vezes quase tímida ante o 
mundo extraordinário onde ela se 
afirma”. (AMADO, 1972,p. 32).

Dalcídio Jurandir (1909-1979) nasceu 
na vila de Ponta de Pedras na Ilha de Marajó. 
Militante comunista foi preso em 1936, per-
manecendo dois meses no cárcere. Em 1937 
foi preso novamente, e ficou quatro meses 
retido, retornado somente em 1939 para o 
Marajó, como inspetor escolar. Escreveu 
para vários veículos e acabou como repórter 
da Imprensa Popular, em 1950. Nos anos 
seguintes viajou à União Soviética, Chile e 
publicou o restante de sua obra, para sorte 
do filho, voraz leitor de um tudo.

A reminiscência a Dalcídio Jurandir faz 
parte do grito do absurdo na literatura, da 
historia dos vencedores, a historia dos ven-
cidos. Dalcídio faz parte do grito do absurdo 
na literatura moderna brasileira: através do 
grito do personagem Eutanázio em Chove 
nos Campos de Cachoeira, primeiro romance 
da “Saga do Extremo Norte”, século XIX, 
particularmente do romance russo. Envol-
vido com o ideal da “objetividade” do estilo 
realista/naturalista, mas sensível ao mundo 
subjetivo e psicológico de Dostovieski, tem 
nas mãos o poder de rebuscar o interno mais 
desatencioso.

Dalcídio montou um parônima ama-
zônico com seus dez romances- de temática 
amazônica- que traçam a vida e a realidade 
dos ribeirinhos denominados por Jorge 
Amado de “Saga do extremo Norte”, o autor 
contempla todas as mudanças dessa região 
intensa e aquática, passando desde os alaga-
dos da Ilha do Marajó em “ Chove no Campos 
de Cachoeira ” até a região metropolitana 
em Belém do Grão Pará, e, justamente isso 

o distancia de outros autores que discorre-
ram sobre o país. Dalcídio viajou por várias 
paisagens da mesma região, o que denota o 
mapeamento espacial e social, dessa solitária 
natureza da Amazônia. O tropo da narrativa 
dalcidiana não é nem a ideia do realismo e do 
social, nem o regional-folclórico do norte, é 
expansivo, é universal.

Milton hatoum
Descendente de libaneses, ensinou lite-

ratura na Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM) e na Universidade da Califórnia em 
Berkley. Escreveu quatro romances: Relato 
de um Certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do 
Norte (esse último vencedor do Premio Por-
tugal Telecon de Literatura e todos os três 
primeiros ganhadores do Premio de melhor 
romance) e Órfãos do Eldorado.

Milton Hatoum costuma em suas obras 
falar de lares desestruturados com uma leve 
tendência política. Nas obras, “Dois Irmãos” 
e “Cinzas do Norte”, Milton Hatoum fez uma 
sutil critica ao regime militar brasileiro, 
o espaço de tempo que separa as duas pri-
meiras publicações evidencia o cuidado e o 
perfeccionismo, confirmados pelo próprio 
escritor, quando informa reescrever seus 
textos inúmeras vezes (Hatoum afirma ter 
reescrito 23 vezes o romance Dois irmãos).

No inicio dos anos 60, Manaus 
conservava ainda um ar “caipira e 
cosmopolita” do qual fala Euclides 
da Cunha. O traçado urbano que 
remontava à “belle époque” cabo-
cla pouco mudara. Na fisionomia 
urbana, conviviam a arquitetura 
popular formada de pafitas (ca-
sas de madeira sobre pilotis à bei-
ra dois igarapés) e os sobrados de 
estilo neoclássico construídos nos 
anos mais prósperos da economia 
da borracha. Algumas dessas ca-
sas frequentei, na minha adoles-
cência, como aluno de cursos de 
línguas estrangeiras. (HATOUM, 
2004, p. 74)

Nos romances de Hatoum a condução da 
narrativa dá-se por narradores testemunhas, 
que acompanham com certa proximidade os 
eventos, de que frequentemente participam, 
mas não são por eles protagonizados; são, 
portanto, “os agregados, os enjeitados, os 
filhos de criação”, ( ALBUQUERQUE, 2006, 
p. 128), enfim, figuras subalternas, que se 
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mantém a margem dos fatos narrados, o que 
favorece um distanciamento, conveniente 
à urdidura da rememoração, bem como, 
num país em que a extensão da bastardia é 
imensa”, o autor, dando voz aos enjeitados, 
“ faz surgir um Brasil silenciado” e faz falar 
um lugar e um tempo para os quais a história 
oficial brasileira parece dar de ombros”. (AL-
BUQUERQUE, 2006 p. 1280) As narrativas 
revelam, assim, um misto de “exclusão e fa-
miliaridades” com relação aos dependentes, 
(ALBUQUERQUE, 2006 p. 133), resquício 
da estrutura patriarcal e servil, vigente no 
Brasil por largo tempo.

O norte dos meus romances é uma 
cidade, Manaus, que mantém vín-
culos fortes com o interior do Ama-
zonas mas também com o Rio e a 
Europa, no Cinzas do Norte. Ma-
naus foi construída e consolidada 
a partir dessas relações sociais, 
econômicas e culturais. Na litera-
tura é importante estabelecer vín-
culos de afinidade e oposição. (HA-
TOUM, 2004, p.102)

A solidão nos espaços amazônicos
Para efeito dessa analise, admite-se a 

relação mediada do espaço geográfico e do 
espaço social com o espaço ficcional. Esse 
espaço ficcional, por sua vez, é construído 
por meio das diferentes apreensões de nar-
radores e personagens, as quais se vinculam, 
entre outros fatores, a seus respectivos 
papeis sociais. Na prosa de ficção, o autor 
constrói, através da linguagem, um universo 
cujas características toma emprestadas do 
mundo real, de modo que os textos ficcionais 
apresentam o real necessariamente reformu-
lado conforme as intenções e paradigmas do 
autor. Entendendo, o espaço como o conjun-
to de relações, existentes entre os lugares, 
as personagens, as ações e  o tempo, o leitor 
percebe ou apreende esse elemento através 
do discurso do narrador ou das personagens, 
portanto, a perspectiva ou ponto de vista 
narrativa interfere na representação do mes-
mo. (PROMPT, 2007)

Para dar prosseguimento ao tema “O 
ponto central no que se refere à discussão 
sobre o espaço na narrativa, é a utilidade 
ou inutilidade dos recursos utilizados pelo 
narrador, ou seja, até que ponto eles servem 
para caracterizar uma situação ou para 
representar algo simbólico, adquirindo 

uma utilidade àquele contexto”. (ANFLOR, 
2006). Destacar o espaço é situar os perso-
nagens num lugar especifico, pois que todos 
buscam um sentido de lugar, um ponto de 
referencia no espaço, o que implica ainda en-
tender a posição (espacial e hierárquica) que 
cada um ocupa na casa familiar, na cidade de 
nascimento e no mundo. O espaço ficcional 
nunca é mero cenário, mas um elemento de 
força no interior da narrativa, que auxilia a 
concepção do todo a partir de dentro.

Antonio Cândido, acerca do romance L’ 
Assomoir, de Èmile Zola, correlaciona o espa-
ço romanesco e a trajetória dos personagens 
à degradação moral que tais personagens 
sofrem ao longo do romance, o que mostra 
que esse recurso pode ser utilizado na ficção. 
Essa analise mostra como o espaço, mesmo 
no romance realista/naturalista converte-se 
em espaço alegórico ou simbólico, como em 
Chove nos Campos de Cachoeira de Dalcídio 
Jurandir (DJ), Eutanázio funde-se com a 
sala, tem sua vida transcrita alegoricamente 
naquele arremedo de quarto, espaço seu que 
é de todos:

Não tem mesmo quarto para dor-
mir à vontade. Na saleta seu pai 
recebe visitas, Mariinha vem gri-
tando: Acorda Tanázio. Acorda! 
Major Alberto abre a gaveta da 
mesinha e retira os talões munici-
pais, escreve. D. Amélia quer var-
rer. Batem a porta. É menino pe-
dindo leite. Precisa ter um quarto . 
(JURANDIR, 1993, p. 26)

Em Dalcídio, há um fluxo interior – 
capital, ainda que prematuro e pouco valo-
rizado, que altera a visão de Alfredo – irmão 
de Eutanázio, personagem principal dos 
próximos romances que compõem a Saga 
do Extremo Norte – em relação à Belém, 
pois Belém passa a ser objetivo alvo, e isso 
dá uma conotação mágica meio platônica, há 
sim, um fascínio pelo novo espaço “Mistura-
do com o escuro da porta do corredor vem 
a sua” viagem” para Belém. Sua mãe lhe 
dera uma esperança mais forte. Mas cadê 
os uniformes, os sapatos, a roupa de ir? 8”. 
Já os personagens de Hatoum são citadinos 
e delimitam outro tipo de conflito o homem 
e sua fragmentação, descontinuidade tem-
poral, perda da identidade, desorganização 
espacial com uma preocupação em revelar 
as contradições sócio-político-econômico-
culturais da sociedade e o quanto elas têm 
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interferido no cotidiano das pessoas.
Diz que Mundo morreu de doença 
Feia. Ainda lembro daquele mês 
antes da morte do patrão.Ranulfo 
e o menino fizeram uma doidera de 
arte aqui no bairro e se esconde-
ram. Jano deu ordem pra ir atrás 
do menino, se fosse vinte anos 
atrás, era mais fácil, mas naquele 
ano a cidade já era um monstro.
(HATOUM, 2004, p.69)

Dentro do espaço geográfico, o lugar – 
com seu nome – revela a instância pessoal, 
individual. O lugar como que serve a defini-lo 
em sua fragilidade, em sua precariedade, ao 
longo da sua “travessia”. Daí ele estar emba-
ralhado, como no jogo de cartas, misturando 
o real ao imaginário. O físico ao metafísico. 
Por conseguinte, a fruição geográfica do texto 
requer que o leitor esteja atento a uma pre-
ciosa sintonia. Em verdade, toda uma trama, 
um enredo que se desenrola sobre uma cena, 
tudo que é narrado num romance, acontece 
(“tem lugar”) num continuum espacial mais 
ou menos definido, e a participação do lei-
tor – que não é totalmente passiva – tende 
a identificá-la a uma realidade concreta, ou 
seja, “geográfica”. Mas, em tanto que na cria-
ção artística, ficcional, haverá, forçosamente, 
um “espaço artístico” que não pode ser redu-
zido aos limites estreitos de uma paisagem 
real.

Tais características são ressaltadas pela 
necessidade de destacar os títulos das obras 
analisadas como porta de entrada do espaço 
encerrado em tais romances. Em Cinzas do 
Norte (CN) não é absurdo, pensar, então, 
que sob os escombros e as ruínas das “cin-
zas” lateja e germina a possibilidade da vida, 
por isso, o passado retorna e impõe-se como 
matéria a ser narrada, pois só assim pode ser 
apreendida, renascer das cinzas, tal como a 
Fênix.

A cidade e seus contrastes – floresta 
e concreto; os morros e as casas grandio-
sas – incha e se degrada cada vez mais sem 
condições de absorver todos os seus novos 
moradores em decorrência da abertura da 
Zona Franca de Manaus. Dessa forma, fre-
quentemente os personagens de CN olharam 
para o ambiente com uma certa melancolia 
de um espaço passado irremediavelmente 
perdido: “ olhou-me de esguelha, percebeu 
que eu ia perguntar de novo por Mundo e 
começou a dizer que o igarapé dos Cornos 

não era a imundície de hoje. Ela nadava e 
passeava ali com meu tio, mas brigavam 
muito”(HATOUM,2004, p. 122). O mesmo 
espaço degradado é evidenciado na fala irô-
nica de Ranulfo “Que paisagem magnífica, 
hein rapaz? Esse igarapé cheio de crianças 
sadias, essas palfitas lindas, um cheiro de 
essências raras no crepúsculo. E quanta 
animação! Dominó, cachaça, sinuca...” 
(HATOUM,2004, p.192).

A personagem Alícia se surpreende com 
o crescimento da cidade quando resolve re-
gressar ao lugar onde nascera, antes cheio de 
chácaras, lugar afastado “Cadê o Castanhal, 
a floresta, as chácaras? Não respondi.” O 
que Cinzas do Norte mostra é uma cidade 
em constante crescimento desordenado, 
com bairros sem estrutura, flagrando a con-
vivência promíscua e a miséria “ conheci 
moradores da vizinhança, vinham tentar a 
sorte na banca de jogo do bicho. Gente do 
Jardim dos Bares e da Cidade das Palhas, 
um bairro novo, só barracos de ponta de 
madeira e papelão”.

As transformações em Manaus são evi-
denciadas pelo personagem Zanda que agora 
prefeito tem uma sede quase megalomaníaca 
de destruir o antigo e fundar a nova era, ba-
seada na pilhagem e no autoritarismo:

Em poucos anos Manaus crescera 
tanto que Mundo não reconhecera 
certos bairros. Ele só presenciara 
o começo da destruição; não che-
gara a ver “ reforma” do coronel 
Zanda, as praças do centro, como 
a Nove de Novembro, serem ras-
gadas por avenidas e terem todos 
os seus monumentos saqueados. 
(HATOUM, 2004, p. 96)

Cinzas do norte é a mais amarga das 
narrativas de Hatoum; como o próprio título 
antecipa, é uma história de ruínas: da cidade, 
do país, da família, das vidas sem norte. O 
romance se passa na década de 60, anos 
marcados pelo autoritarismo e pela repres-
são. Todos os personagens contribuem para 
formar uma visão amarga que as possibili-
dades da vida na província proporciona: se a 
cidade representa uma tentativa de dominar 
a floresta, configurando-se, por isso, um 
espaço de proteção por outro lado ela é uma 
prisão da qual a fuga é muito difícil. Daí Lavo 
dizer “Minha cidade, minha sina”.

Procurando um tempo perdido, tam-
bém o narrador de Milton Hatoum (MH) 
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busca espaços perdidos, percorrendo não só 
a casa humilde na busca de construir suas 
identidades ou sentidos para o passado, mas 
também vê a casa como refúgio, lugar onde 
a desgraça do resto dos Campos não atinge.

A casa nos fornecerá simultanea-
mente imagens dispersas e um cor-
po de imagens (...) Porque a casa 
é o nosso canto do mundo. Ela é, 
como se diz à miúde, o nosso pri-
meiro universo. É um verdadeiro 
cosmos. Um cosmos em toda acep-
ção do termo. Vista intimamente, a 
mais humilde moradia não é bela? 
Os escritores da “casinha humilde” 
evocam com frequência esse ele-
mento da poética do espaço. (BA-
CHELARD, 1996, p. 68)

Considerações finais
Os espaços das obras, mesmo em 

oposição uma a outra – espaço urbano e 
espaço rural, têm as mesmas características, 
do ponto de vista da ambiência- Amazônia, 
onde o homem circula com sues conflitos, 
angustias e solidão. Aparentemente, tudo é 
muito solitário. O homem amazônico tem 
um comportamento antropológico, voltado 
ao isolamento.

A importância que se dá a solidão do es-
paço na ficção romanesca da Amazônia, está 
em ser esse elemento dominante no universo 
ficcional. Por outro lado, é o espaço inventa-
do, que enriquece e transgride o real e condi-
ciona a reformulação do mundo, Amazônico 
extrapolando para o mundo universal. Essa 
importância do espaço se encerra no plano 
da caracterização ou da paisagem geopolíti-
ca, mas pode, também, ser entendida como 
uma forma de manifestar, ficcionalmente as 
práticas ideológicas do contexto Amazônico 
em relação a sua natureza e ambiente.

Na Amazônia, tudo é imenso, tudo é 
distante, tudo passa pelo o imaginário. Na 
Amazônia tudo é muito solitário quando 
se pensa o espaço em relação as dimensões 
da Amazônia. Inserido neste espaço esta o 
homem. Chove nos Campos de Cachoeira 
e Cinzas do Norte, apresentam um espaço 
físico, onde embutido está um espaço soli-
tário, pelas distancias, pelos esquecimentos, 
as assistências, pelos contatos sociais, pelo 
sentimento do abandono pela solidão das 
águas, da floresta, do ambiente, enfim, dos 
valores, e da cultura. De tudo isso, se forja a 
nossa ficção.
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À margem e imagem - Os rios e o território citadino em Salva-
terra

Lanna Beatriz Lima Peixoto
Flávio Leonel Abreu da Silveira
Universidade Federal do Pará

Você vê, sente, vive Salvaterra; 
contar é difícil. Adianta? 
[...] 
Salvaterra é segredo. 
(Carlos Drummond de Andrade, A 
moça contou)

Neste trabalho me proponho a repensar 
território e fronteiras em uma cidade ribei-
rinha, a partir de um jogo entre imagens 
construídas sobre o ângulo de quem vê e vive 
a cidade cotidianamente. Investigo de que 
forma essas imagens reconstituem o terri-
tório da experiência cotidiana e os olhares 
produzidos por quem o ocupa e por ele é 
ocupado. 

A cidade aqui representada é Salvaterra, 
localizada no Arquipélago do Marajó, Estado 
do Pará. Salvaterra possui como limites o 
município de Soure ao norte, do qual está 
separado pelo rio Paracauari; ao sul o mu-
nicípio de Cachoeria do Arari, separado pelo 
rio Camará; à leste a baía de Marajó; ao sul 
a baía de Marajó e o município de Cachoeira 
do Arari; e a oeste este mesmo município.  
Em Salvaterra, assim como na Amazônia 
como um todo, os rios sempre se caracteri-
zaram como um dos componentes principais 
da paisagem, fundamental elemento de base 
para organização da vida social e cultural da 
região, entrecortada por grandes e pequenos 
rios, furos, lagos e inúmeros igarapés. 

Estes espaços representam imagens
-reflexos da maneira como foi constituída 
a sociedade na região (PINTO; 2008; s/n), 
através deles é possível perceber uma cultura 
que interiorizou as relações com o espaço das 
águas e constituiu um universo aquático rico 
em detalhes, imagens, histórias e seres fan-
tásticos. Hoje, nesta relação com o território, 
atores locais recriam as relações do presente, 
trocas materiais e simbólicas essenciais 
à reprodução da cultura regional, e que 
dão sentido aos saberes sobre os recursos 
extraídos das águas. Território é entendido 
aqui para além do espaço físico habitado 
por determinado grupo, mas como um meio 

pleno de sentidos construídos nas relações 
estabelecidas no e com o lugar.

A cidade instituiu seu modo de vida ba-
seado em sua relação com os cursos d’água, 
ainda hoje todos os moradores do local estão 
ligados a eles de alguma maneira, já que 
grande parte da população está ligada à ati-
vidade pesqueira, as praias se caracterizam 
como principal foco de lazer e turismo, e 
principalmente, é através dos rios que se es-
tabelece a via de ligação do município com a 
maior parte dos municípios vizinhos, e ainda 
com a capital do Estado, Belém. 

A relação que cada morador estabelece 
com os cursos d’água influência diretamente 
a imagem que constroem em torno deles e 
as formas de se relacionar com o elemento 
água. As imagens que nascem do seio da 
relação com o território são narrativas que 
transmitem informações objetivas sobre 
o lugar e sobre a pessoa que o habita, mas 
também evoca um universo subterrâneo, o 
mistério imaginado, compartilhado pelo gru-
po (MANGUEL, 2001), o imaginário (MAF-
FESOLI, 2001). No conto “A moça contou”, 
Carlos Drummond de Andrade (1981) define 
Salvaterra como “um segredo, um presente 
fechado, porta-jóias, senha maçônica”, “que 
só você vendo”. Ao reconstruírem a imagem 
da cidade com palavras, os moradores me 
ofereceram seus olhos experientes para que 
eu sentisse o segredo da cidade, sua aura, 
que não é quantificável, mas perceptível 
(MAFFESOLI, 2001), é preciso senti-la. 

Neste trabalho produzo um diálogo en-
tre as imagens evocadas por moradores em 
minha experiência em campo e minha leitura 
de bibliografia pertinente ao tema em ques-
tão: antropologia da imagem, antropologia e 
sociologia do imaginário, antropologia das 
emoções. As conversas que deram origem a 
este trabalho ocorreram durante minha pri-
meira visita a campo, em setembro de 2010, 
e só agora me senti apta a usá-las como foco 
de pesquisa. 

Escolhi 05 interlocutores dentre outros 
tantos com quem conversei durante aquela 
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viagem por serem moradores da área de 
maior adensamento urbano de Salvaterra, as 
margens dos rios, por seu maior contato, em 
diferentes aspectos, com os rios que cercam a 
cidade e pela heterogeneidade das respostas. 
As perguntas que lhes fiz giravam em torno 
das imagens que representam a cidade na 
perspectiva de cada um.

Objetivo identificar a demarcação de 
fronteiras e territórios subjetivos produzidas 
por quem vive a cidade nos mais variados 
espaços físicos palcos de sociabilidades. Para 
tanto tenho como objetivos específicos: refle-
tir acerca das relações entre o lugar de quem 
descreve a imagem e o ângulo de enquadra-
mento escolhido; refletir sobre os laços afe-
tivos em torno da constituição da paisagem; 
identificar semelhanças e diferenças entre os 
territórios subjetivo e legal da cidade.

Em Salvaterra os rios se caracterizaram 
como um dos componentes principais da 
paisagem, fundamental elemento de base 
para organização da vida social e cultural da 
região, entrecortada por grandes e peque-
nos rios, furos, lagos e inúmeros igarapés. 
Orientando-se pelos cursos d’água, estrutu-
raram-se fontes de subsistência de grande 
parte da população - direta ou indiretamente 
-, diversas localidades demarcaram seus 
ciclos de crescimento na relação com os 
fluxos econômicos de produção baseadas nos 
recursos naturais e na sua comercialização, 
explorados através de uma multiplicidade de 
grupos, de processos produtivos e trabalhos 
ali existentes. 

A cidade instituiu seu modo de vida ba-
seado em sua relação com os cursos d’água, 
ainda hoje todos os moradores do local estão 
ligados a eles de alguma maneira, já que 
grande parte da população está ligada à ati-
vidade pesqueira, as praias se caracterizam 
como principal foco de lazer e turismo, e 
principalmente, é através dos rios que se es-
tabelece a via de ligação do município com a 
maior parte dos municípios vizinhos, e ainda 
com a capital do Estado, Belém.

Marilina Pinto, no trabalho “A Amazô-
nia e o imaginário das águas” (2008) tem as 
águas como uma das chaves que decifram a 
Amazônia em decorrência de sua intensa in-
fluência sobre os habitantes da região.  Para 
esta autora o espaço das águas “corresponde 
a um caudaloso fluxo de imagens-reflexo do 
que foi imaginado pelos homens desde os 
tempos arcaicos”. Estas imagens represen-

tam a relação entre homem e natureza. A ex-
periência e convivência com o meio natural 
são interpretadas pelo humano, que atribui 
sentido a essas experiências, assim como aos 
elementos contidos no meio são humaniza-
dos. Assim ultrapassamos a compreensão 
destes espaços como molduras das imagens 
citadinas. Na Amazônia, os rios são espaços 
de sociabilidade e base para demarcação de 
territórios.

De acordo com o decreto nº 6.678, de 8 
de dezembro de 2008, que confere art. 84 da 
constituição, lei no 8.617, de 4 de janeiro de 
1993, ampliou-se a jurisdição federal sobre 
os recursos marinhos, vivos ou não, do solo 
e subsolo para a Plataforma Continental 
Brasileira, ou seja, desde o começo das praias 
ou do ponto de junção da terra com o mar 
até o limite em que se encontram os Espaços 
Marítimos Internacionais. Portando restrin-
ge o território legal de municípios costeiros e 
marinhos – como é o caso de Salvaterra – a 
zona de terra, as margens das águas e afasta 
a autonomia e o poder de decisão na gestão 
desses espaços pelos povos que os habitam. 

É neste sentido que procuro pensar a ci-
dade a partir de uma racionalidade intrínseca 
a uma prática peculiar a cidades ribeirinhas 
na Amazônia que nos remete ao contexto 
histórico de formação territorial.  A cidade 
na atualidade se caracteriza como locus 
privilegiado para observação de dinâmicas 
culturais que criam e recriam o espaço social. 
De acordo com Maffesoli (1994), cidade se 
caracteriza enquanto “esse desejo irreprimí-
vel de estar-junto que se estrutura a partir e 
em torno de um território”, considerando-a 
como reflexo das vidas que as construíram e 
habitaram deixando marcas indeléveis de seu 
poder, de sua imaginação e de seus delírios 
(LEFF, 2011).  Daí advem a necessidade de 
estudar os rios no imaginário citadino para 
ultrapassar a concepção de cidade enquanto 
unidade geográfica estática.

As águas movem e umedecem o 
real (CUNHA, 2000, p.16)

Imagem e imaginário - “Cimento 
Social”

Neste processo de ligação é o imagi-
nário que representa papel fundamental, 
pois “estabelece vínculo. É cimento social” 
(MAFFESOLI, 2001, p.77).   Nos microscó-
picos processos que ligam os sujeitos uns aos 
outros o imaginário social desempenha um 
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papel fundamental. O imaginário acaba por 
intervir nos mais variados processos de so-
cialização, já que contem em si a combinação 
dos sentidos da existência compartilhados 
por cada agrupamento humano. 

Durante muito tempo houve um esforço 
intelectual pela negação do papel das ima-
gens no pensamento, uma desvalorização 
cultural do imaginário. Instalou-se a tradição 
de uma doutrina racionalista que perdurou 
por mais de três mil anos e consistia em 
afastar a imaginação dos outros tipos de 
consciência afim de “purificar o pensamento 
humano da poluição das imagens”, que era 
atrelado ao irracional, à ficção, ao devaneio, 
ao sonho.  Há algum tempo tem ocorrido um 
esforço contrário. Tem ocorrido um esforço 
pela reaproximação do pensamento simbóli-
co e significado conceitual, e uma adesão ao 
princípio de que “o pensamento humano não 
tem outro conteúdo que não seja imagens” 
(ROCHA, 1995, p.111).

Tem-se percebido que o imaginário é 
mais próximo do real do que dita o racio-
nalismo ocidental. Segundo Maffesoli, foi 
com Gilbert Durand, que defendia que a 
mentalidade técnica científica não passa de 
uma “ficção pedagógica” – ela própria um 
“estilo da imagem” – surgida da necessidade 
de negação de uma potencia subterrânea 
da imagem, de seu poder pedagógico (DU-
RAND 1995, p.26), que recuperamos o que 
tinha sido deixado pra trás durante séculos: 
indicou “como o real é acionado pela eficácia 
do imaginário, das construções de espírito” 
(2001, p. 75.a). E iniciou-se uma busca por 
expandir a poesia da literatura, e outras pro-
duções artísticas ao cotidiano. A constituição 
imaginária é sempre uma construção poética.

O imaginário é uma força social que 
une pessoas em uma mesma atmosfera, 
“perceptível, mas não quantificável” (MAF-
FESOLI, 2001, p.75). É a aura: uma fantasia 
de espaço e tempo que (re)cria o  real, único 
e irreprodutível (BENJAMIN, 1991, p. 228),  
e impregna o coletivo, cria um estado de 
espírito:

A cultura é um conjunto de elementos e 
fenômenos passíveis de descrição. O imagi-
nário tem, além disso, algo de imponderável. 
É o estado de espírito que caracteriza um 
povo. Não se trata de algo simplesmente 
racional, sociológico ou psicológico, pois 
carrega também algo de imponderável, um 
certo mistério da criação ou da transfigura-

ção (MAFFESOLI, 2001, p. 75)
É inerente ao imaginário um caráter 

inventivo: a imaginação, que segundo Bache-
lard (1989, p. 18) “é a capacidade de formar 
imagens que ultrapassam a realidade”, é a 
capacidade de cantar a realidade. O imaginá-
rio é a canção que põe todos em uma mesma 
vibração, compartilhando uma mesma sen-
sação (MAFFESOLI, 2001, p. 77). 

A palavra imagem vem do grego imago 
que significa representação de algo. Ima-
gens são reproduções de sensações mentais 
obtidas em experiências distantes no tempo 
e no espaço e reconstituídas a partir de lem-
branças e percepções. Imagem é construída, 
inventada culturalmente, arbitrariamente, 
processo próprio à espécie humana. Não há 
imagem sem percepção da imagem através de 
uma busca visual, que consiste na exploração 
de uma cena visual através de fixações su-
cessivas sem regularidade. Esta busca visual 
advém de um projeto de busca, consciente ou 
não, que está de acordo com a bagagem que 
carrega o olhar que explora. Este olhar, que 
em ideia carrega a intencionalidade e a fina-
lidade da visão, sua dimensão propriamente 
humana (AUMONT, 1993).

As imagens produzidas na experiência 
sensível a partir do imaginário fecundam a 
maior parte dos processos de sociabilidade 
e encontra sua força em uma identificação 
massiva (RABOT, 2007, p. 29), que produz 
um ser coletivo, como afirma Rabot no excer-
to:

l’image puísse être um vecteur de 
multiples socialites et contribuer à 
“ce processus de participation ma-
gique à une entité plus vaste, cette 
transcendace immanente favori-
sant l’union à l’autre, La commu-
nion à l’altérité, l’integration en 
soi de l’etranger, l’incorporation 
de l’etranger, l’incorporation de 
l’etrangerté aboutissant à la réali-
sation d’um Soi collectif”. (RABOT 
apud MAFFESOLI, 2007, p.20)

As imagens carregam símbolos conota-
tivos construídos a partir da imaginação, que 
remetem a uma vida cultural, o compartilha-
mento de imagens pressupõe a identificação 
de indivíduos em torno do arcabouço neces-
sário para sua percepção e compreensão. Para 
Araújo, em Gilbert Durand essa atribuição 
de sentido é entendida como resultado de:

desejos e impressões do sujeito, 
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ou seja, explica-se pelas referidas 
acomodações anteriores do indivi-
duo que, necessariamente repou-
sam no equilíbrio entre a assimila-
ção da sua vida afectivo-subjetiva 
e os estímulos do meio (ARAUJO, 
2009, s/n).

O símbolo se configura como elemento 
mediador, entre o sistema receptor e o sis-
tema de respostas aos estímulos externos e 
que se remete a uma gama de valores sociais. 
As representações simbólicas transportam 
toda a gama de conhecimento acumulado 
em torno de um lugar e do social nele orga-
nizado. Seus usos estão para além da razão, o 
símbolo está ligado a um sentimento de afei-
ção, o homem inventa e se reinventa a partir 
do símbolo cotidianamente (FERNANDES, 
2011). O mundo real é submetido pelo hu-
mano à sensibilidade produz representações 
simbólicas e transforma o lugar vivido em 
um meio pleno de emoções. 

O processo de produção de imagens 
provoca um prazer na busca pelo presenteís-
mo, que evoca ao aqui e agora não só sensa-
ções que exacerbam o emocional e o sensível 
(MAFFESOLI apud RABOT, 2007, p. 27), 
mas uma vida cultural. Para Paes Loureiro a 
produção de imagens consiste:

na volúpia do instante que não 
tem tempo de repousar sobre si 
mesmo, são instigações à nossa 
capacidade humana de perceber 
e sentir a alma da cidade. É quan-
do o imaginário atua acionando a 
interação entre o indivíduo e a ci-
dade com sua capacidade sensível 
e sensual. Uma vivência particular 
que se torna partilhada pela trans-
ferência coletiva de experiências 
pessoais. A cidade se humaniza e 
o cidadão se torna mais humano 
dentro dela. (2007, p.01)

A construção das imagens
Maffesoli prefere se afastar dos con-

ceitos encarcerados em detrimento de um 
sentir, uma compreensão-sensação do ima-
ginário e do processo de construção de um 
ser coletivo. Carlos Drummond de Andrade 
em “A moça contou” nos enche de curiosi-
dade e deleite ao reconstituir a voz da moça 
estrangeira que experimentou Salvaterra, 
que evoca a atmosfera que envolve a cidade 
sem que as palavras á capturem, mas a incite:

Salvaterra, salvação de muita 
gente das sete partidas do mundo 
(são sete?). Tem aí uns estrangei-
ros que não querem sair de jeito 
nenhum deste fim do Brasil feito 
de água e de verde pulsante. Du-
rante as férias, gente do país e do 
exterior se reúne lá para a volta a 
vida simples. Tiram a pele da cida-
de, entende? E se organizam numa 
espécie de fusão panteísta. O corpo 
reage por si independente de você. 
A visão dilata-se as cores avivam-
se, os sentidos apuram-se, e você, 
libertado de você sente-se “aware”, 
penetrando as coisas e penetrado 
por elas... Difícil explicar isso: Por 
mais coisas desimportantes que 
você fale, mais verdades essenciais 
dirá. Por mais silêncio que haja, 
mais será compreendido.

Cheguei à cidade com objetivos claros e 
específicos, questionários bem delimitados, 
pronta para uma semana de pesquisa e en-
trevistas. Ainda no porto Camará pego um 
carro que me levaria até a cidade e um cheiro 
envolvente esfacela o foco cristalizado. 
Quando me viro para investigá-lo me deparo 
com camarões espalhados sobre uma toalha 
vermelha e duas senhoras, em um verdadeiro 
pique-nique amazônida, a se deliciarem em 
descascá-los e ingeri-los na mistura de açaí 
com farinha d’água ao som de um reggae 
que me convidava a fugir, para outro lugar. 
Durante a viagem inteira me dediquei exclu-
sivamente a conter meu desejo de participar 
de tal banquete. 

O cheiro, o sotaque, o verde, o balanço do 
carro na estrada esburacada, as casinhas de 
madeira espaçadas, as árvores carregadas de 
frutas, os animais: burros, cavalos, búfalos, 
cachorros, as casas se adensando, o espaço 
entre as ruas diminuindo, pessoas, crianças, 
a confusão das bicicletas, os tecno-bregas 
competindo, a cidade que se desvelava no 
decorrer da estrada era aconchegante, como 
se já a conhecesse, um estranho sentimento 
de pertença e ternura, que pouco mais tarde 
descobri que me acolhia em todas as pe-
quenas cidades que visitei na região, minha 
região. 

Ao mesmo tempo, meu olhar carregan-
do as leituras sobre o Marajó imponente me 
advertia que era também estrangeira ali. 
Quando cheguei à cidade já estava perdida, 
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em meio às sensações que a viagem me cau-
sara. Contive meu desejo, mas percebi que 
minhas curiosidades não cabiam em pergun-
tas tão quadradas. Que a música do início da 
viagem me convidava para fugir de um lugar 
certo, para outro, incerto, misterioso, fértil 
de sensações.

Às margens da Baia do Marajó encontrei 
a casa da primeira família que tive contato 
na cidade. A família era composta pelo pai, a 
mãe e Maíra, a filha, sete anos, pele morena, 
cabelos lisos queimados de sol, olhos puxados 
e cabeça redonda. Depois da conversa com os 
pais, a menina me levou até a cerca de ma-
deira em frente à casa, sentou nela e passou a 
me contar sobre sua vida na cidade. Olhando 
para a menina percebi que de um lado de seu 
rosto estava a água e de outro, a terra. Seu 
olhar mirava o mar, no local em que vira um 
boto certa vez, seus cabelos voavam como se 
acariciassem a terra. Tive a impressão de que 
aquela imagem seria a imagem que represen-
taria aquela estadia em Salvaterra. A partir 
daí senti a necessidade de perguntar qual a 
imagem que representava a cidade para cada 
pessoa com quem conversava, hoje percebo 
que aquela imagem será a minha imagem de 
Salvaterra.

Neste estudo trabalho com a cinco das 
imagens que me foram descritas nessa expe-
riência. Todas as imagens descritas refletiam 
a relação terra e água. Quando as conversas 
eram na orla da cidade, não raro depois da 
perguntar ouvir “olhe aí, isso tudo aí” e ver 
as mãos dos interlocutores apontarem para 
a paisagem que nos cercava. As respostas 
diversificaram quanto à perspectiva desta 
relação, as imagens se construíam ao longo 
da orla, olhavam para as águas, ou para a 
cidade.  A orla da cidade vai da Foz do Rio 
Paracauari à Ponta do Tapiaçu, sua maior 
concentração urbana se encontra desde o 
início da Foz do Rio Paracauari, na Orla Sul, 
ao início da área de areia, a Praia Grande, 
Orla Central (LISBÔA, 2010).

É interessante perceber como as ima-
gens descritas acabam por representar as 
principais formas de utilização dos rios em 
Salvaterra, que se dão através das seguintes 
atividades:

Transporte 
O transporte fluvial é um dos mais 

utilizados para o acesso ao município. É rea-

lizado por empresas privadas que oferecem 
as seguintes opções: Balsas-Ferry-boats, 
que saem de Icoaraci, cujo destino é o Porto 
Salvaterra, na Foz do Rio Camará. A viagem 
tem duração em média de três horas. Exis-
tem também os navios que saem de Belém 
de segunda a sábado, e as lanchas. Existem 
também as embarcações que fazem o trajeto 
Salvaterra – Soure e demais localidades 
vizinhas. 

Turismo 
A participação elevada do setor de 

serviços na economia do município está re-
lacionada às atividades de turismo, além do 
setor público. Por ser lugar de grande beleza 
natural e de cultura marcante, Salvaterra 
atrai turistas de vários locais. Em função 
disso, há um crescimento considerável, ao 
longo da última década, do número de leitos 
oferecidos pela rede de pousadas existentes 
no município, com a finalidade de atender 
aos visitantes. 

Furos, igarapés e praias se caracterizam 
como principais pontos de lazer na cidade, 
procurados para fins recreativos e de con-
templação.

Pesca 
Nos municípios do Arquipélago do Ma-

rajó, a pesca se dá, principalmente, de forma 
artesanal. Apesar dos inúmeros problemas 
que apresenta – incipiente infraestrutura de 
apoio, falta de organização, perdas conside-
ráveis, baixa qualidade de parte da produção 
etc - é o setor que mais absorve mão de 
obra, segundo o Plano de Desenvolvimento 
Territorial Sustentável do Marajó – o PDTS 
Marajó. 

Interlocutores e suas imagens
1. José Duarte, mais conhecido como 

Duarte, tem 52, é vereador e mora na orla da 
cidade. A conversa que tivemos foi em frente 
a sua casa. Não me descreve a imagem, me 
apresenta. A imagem que representa Salva-
terra para ele é a imagem que vê todo dia ao 
sair de casa. De terra para o mar. 

2. João Carvalho, mais conhecido como 
Seu João Japão, tem 82 anos, é comerciante, 
me foi apresentado ao vivo por Duarte, mas 
antes disso já imaginava sua fisionomia pelas 
linhas de Carlos Drummond de Andrade. 
Sua imagem é de quem olha, como quem 
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vem de Soure, para a praça da cidade, vê a 
igreja, vê “o paraíso” e me diz: “isso pra mim 
é a imagem do paraíso”. E confirma as pistas 
da moça do conto, que me contou sobre o 
elo entre a cidade e os que a procuram, “isso 
tudo aqui, minha filha, é que traz esse povo 
todo pra cá, e esse vento, essa brisa”, disse 
ele com palavras, gestos e olhares que apon-
tavam para a praça. 

3. Eder Aragão, 34 anos, é pescador, 
para ele “Salvaterra é paraíso, não vê as 
praias?” de seu barco a encontra olhando 
para a Praia Grande. 

4. Daniele Gomes é coordenadora de 
um grupo folclórico, para ela, a imagem que 
representa Salvaterra é “a praia, a dança, o 
nascer do sol na Praia Grande, em frente à 
Pousada dos Guarás”, ponto em que mais 
apresenta as danças marajoaras com seu gru-
po folclórico. E completa: “eu gosto demais 
de morar aqui, aqui é calmo, a gente vive em 
paz. Eu nem gosto de ir em Belém que fico 
logo agoniada pra voltar”.

5. João Silva, pescador de 59 anos, de 
dentro de seu barco ancorado na praia dos 
barcos explica: “a imagem da cidade que vem 
por trás do farol”. 

Figura 1: Croqui da localização dos observadores das 
imagens.

Dois dos interlocutores escolhidos 
são pescadores e na escolha das imagens 
recorreram a uma perspectiva peculiar. Os 
dois descreveram imagens de quem olha 
a cidade do mar. A relação entre a cidade e 
os cursos d’água se deve em grande parte 
através da atividade pesqueira, que marca a 
vida material e imaterial das populações que 
vivem às margens do universo hídrico e se 
apresenta como uma das atividades de sub-
sistência das mais importantes e tradicionais 
desenvolvidas pela população, mesmo com 
a gradativa perda de mão-de-obra. Seu João 
Japão, sobre isso opina: “Aqui todo mundo é 
pescador, enquanto tiver água, peixe e gente 
com fome, aqui tem pescador”.

Esta atividade é desenvolvida durante o 
ano todo e seu horário segue uma dinâmica 
própria, marcada pelo tempo natural, com-
passada pelo rítimo das águas. O horário 
de trabalho e de repouso é estabelecido em 
decorrência do fluxo e refluxo das marés 
que se diferenciam, no horário, a cada dia. É 
responsável por muitas das particularidades 
do modo de vida marajoara. Fonte de mitos e 
da própria organização social e territorial da 
região. Os mitos relacionados a esta prática, 
por exemplo se reproduzem na leitura do 
espaço urbano e se recriam como um saber 
que, mesmo compartilhado por outros atores 
sociais, permanece na maneira como eles 
valorizam o território. 

A cobra grande é uma parenta mi-
nha, pro lado da minha mãe, an-
dava sempre muito calada, quan-
do foi um dia sumiu. Dizem que 
viram ela virando cobra (João Ja-
pão, 82 anos)    

A paisagem e a demarcação do ter-
ritório

A experiência de cada narrador está 
embutida nas imagens que descrevem, 
elas podem ser vistas como reflexo dessas 
experiências, individuais e coletivas. Estas 
imagens não representam somente a cidade, 
mas também os que a habitam, suas relações, 
seus afetos, perspectivas e o que os ligam uns 
aos outros. O espaço da cidade é vivenciado 
de variadas maneiras, portanto é constituído 
a partir da complexidade dessa diversidade. 
A demarcação dos pontos de observação de 
cada interlocutor representa a demarcação 
dos territórios dos grupos aos quais cada 
interlocutor pertence, o enquadramento de 
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cada imagem representa o cenário onde são 
estabelecidas suas relações e construídas 
suas subjetividades, assim como o papel dos 
rios na vida de cada interlocutor. 

Eu já morei em Belém, a gente mo-
rava na Terra Firme. Mas eu gos-
to mais daqui, porque lá eu nem 
conhecia ninguém, conheço todo 
mundo. Aqui tem praia, a gente 
pode brincar lá, lá só tem asfalto, 
por isso que só pode ficar dentro de 
casa, se não o carro vem e atrope-
la. (Lucas Santos, 9 anos)

É a partir do contato com os rios que 
os moradores percebem essa cidade, a via 
de entendimento da cidade de Salvaterra 
tem início também por sua principal via de 
acesso. Percebemos que pelas águas, tomam 
conhecimento de seus caminhos, localizam 
seus lugares e paisagens. Para Seu João Ja-
pão, são rios, além do sossego da cidade que 
atraem cada vez mais moradores. Quando 
questionados sobre o que lhes vem à cabe-
ça quando se fala na cidade de Salvaterra, 
curiosamente, em unanimidade os entrevis-
tados se referiram ao paraíso. E este seria o 
principal motivo do apego à cidade a isto era 
relacionado o aconchego do lugar, a família e 
os amigos.

Morar aqui é muito bom, o povo 
marajoara é muito acolhedor, 
pode ver que a violência vem do 
povo que vem de fora. Os daqui 
mesmo vivem em paz (José Duar-
te, 52 anos)

Na construção das imagens apresenta-
das neste trabalho está implícito o ato afetivo 
contemplativo, que por sua vez suscita pai-
sagens.  

A imagem mais bonita que eu já vi, 
a imagem da cidade que vem por 
trás do farol (João Silva, 59 anos).

De acordo com Silveira: 
A percepção de paisagens está 
imersa em um processo cognitivo 
vinculado ao jogo sutil de adesão 
às imagens que a mesma suscita e, 
assim, a uma perspectiva estética, 
uma vez que toda paisagem impli-
ca a presença de uma dimensão 
sensível e emocional por parte do 
humano (2009, p.72)

A paisagem é uma construção, é um 

recorte feito na natureza através do olhar.  
Sobre a paisagem Georg Simmel, que procu-
rou interpretar seu processo de composição, 
aponta: 

A natureza humana, que no seu ser 
e no seu sentido profundos nada 
sabe de individualidade, graças 
ao olhar humano que a divide e 
das partes constitui unidades par-
ticulares, é reorganizada para ser 
a individualidade respectiva que 
apelidamos de paisagem (2009, 
p.07)

O “olhar culturaliza o ambiente”, da 
existência cultural e do lugar ocupado por 
cada interlocutor, são produzidas paisagens, 
pois são aqueles que contemplam e a trans-
formam, portanto aí consiste a duplicidade 
da ação de quem a constrói e é a paisagem. 
Nesta ação empregam-se valores éticos-es-
téticos característicos a um estar junto, que 
impregna a representação do mundo para 
os membros de um mesmo grupo social das 
particularidades constituídas na experiência 
coletiva (SILVEIRA, 2009, p.72). 

É constituída uma rede de relações 
complexas entre os diversos atores sociais 
que pressupõem trocas subjetivas e objetivas 
nos fazeres da vida cotidiana o que Almeida 
(2008) nos mostra ser a origem de um 
processo de territorialização que redesenha 
a superfície da cidade de acordo com conteú-
dos sociais condizentes com as maneiras se-
gundo as quais se organizam e autodefinem 
os sujeitos sociais. Para este autor o processo 
de construção de territórios específicos se 
desenvolve na relação com a construção de 
identidades específicas. O jogo entre as paisa-
gens construídas pelos moradores revela um 
conjunto de afetos compartilhados mesmo 
que constituídos em diferentes trajetórias, 
um sentido do estar na cidade. Como afirma 
Maffesoli (1994):

a cidade ou a casa, como sedimen-
tação das histórias passadas, do 
tempo passado, serve assim de 
pólo de atração, constituindo só-
lidas fortalezas nessa luta perma-
nente que é o afrontamento do des-
tino. É aí que se deve ser buscado 
o fundamento do apego afetivo ou 
passional que liga o indivíduo ou o 
grupo ao território, qualquer que 
seja. (p.57)
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Os rios são elementos fundamentais na 
constituição da paisagem dos moradores de 
Salvaterra. Revelam nesse olhar uma signi-
ficação atribuída a este elemento, histórico, 
econômico, religioso. Os espaços áquaticos 
representam a extensão da cidade na expe-
riência, e a expansão da casa na cidade, o 
lugar da habitação, o lar. As águas, fonte da 
vida, da saúde, da regeneração, da subsistên-
cia, do mistério, ultrapassam as dicotomias 
das relações cidades x rios, homens x águas. 
Portanto estende-se a compreensão da cidade 
para o além mar, a cidade não está em uma ou 
outra margem, mas à terceira (ROSA, 1988), 
aquela até onde se expande a experiência. 
As cidades ribeirinhas são constituídas nas 
relações que seus habitantes estabelecem no 
e com o ambiente. A cidade está nas águas 
porque está nos homens, os constituem bio-
logicamente e simbolicamente.
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Rastros e silenciosos da resistência: transposições da Maruja-
da de São Benedito em crônicas publicadas na revista Bragança 

Ilustrada 

Larissa Fontinele de Alencar
Universidade Federal do Pará 

Introdução
Este trabalho tem como objetivo iden-

tificar e analisar os sentidos dos rastros 
silenciosos da resistência negra presentes 
na Marujada de São Benedito de Bragança, 
Pará, mais especificamente em textos lite-
rários. Para esta análise lançamo-nos nas 
discussões sobre duas categorias produtoras 
de sentido: a memória e o silêncio. 

Na tentativa de clarear a trilha dos ras-
tros da história silenciada, buscaremos esses 
rastros nas crônicas “O Esperado”, autoria 
de Lobão da Silveira e “O Chamado” de Jorge 
Ramos, publicada originalmente na década 
de 1950 na revista Bragança Ilustrada. Des-
tacando a ausência do elemento negro, em 
sobreposição de características de exaltação 
do povo e da cultura.

É necessário explicitar que a Festivida-
de do Glorioso São Benedito, Marujada de 
Bragança, originou-se da iniciativa de negros 
no ano de 1798 ao fundarem a Irmandade 
em louvação ao “Santo Preto”, e partimos do 
princípio de que a origem que remonta a Es-
cravidão brasileira está silenciada em grande 
parte das narrativas literárias bragantinas. 
Por isso, faremos um breve levantamento 
de alguns dados históricos importantes para 
compreensão. 

É, portanto, nesse sentido que nos enve-
redamos pelas matas silenciosas e vastas da 
memória que nos levaram até o altar do San-
to Preto de Bragança, da bela Marujada de 
chapéu de fitas coloridas e de pés descalços 
que fixam as suas pegadas nas ruas históricas 
de cidade, deixando os rastros para serem, 
quiçá, dessilenciados.

A Marujada de São Benedito em 
Bragança – Pará

Bragança é uma das cidades mais 
antigas do estado do Pará, muito antes dos 
franceses da expedição de La Ravardière, 
comandados por Daniel de La Touche, pas-
sarem por essas plagas, por volta de 08 de 
julho de 1613, e os portugueses assentarem 

as famílias açorianas, por volta de 1677, 
quem habitava a região era a nação indígena 
dos caetés, da grande tribo tupinambás que 
habitava boa parte do Brasil, pré-colonial. 

Essas raízes históricas de Bragança re-
montam ao início da colonização portuguesa 
no Pará, entre os séculos XVIII e XIX, a re-
gião era considerada um território promissor 
devido sua localização estratégica e conexão 
fluvial com o Maranhão, o que propiciava a 
entrada e comércio clandestino de escravos. 
De acordo com a pesquisadora Edna Castro 
(2006, p. 11) :“[...] Bragança desempenhou 
um papel relevante na formação da sociedade 
regional. Nela ecoam ainda vozes dos pretos 
velhos que contam as histórias de quilombos 
e aquilombados da mata, das condições im-
postas ao negro na sociedade colonial, e de 
resistências”.

O índio, o branco e o negro são os 
elementos étnicos que formam a população 
bragantina, com seus hábitos culturais. Não 
só da miscigenação, mas principalmente da 
iniciativa dos escravos surge o culto ao São 
Benedito, santo negro católico, para a for-
mação de uma das maiores festividades do 
estado do Pará, a Marujada de São Benedito, 
uma manifestação cultural e religiosa repleta 
de símbolos que remetem tanto a religião 
católica quanto ao fervor das suas origens 
africanas. 

De acordo com Carvalho (2010), a 
origem da Marujada remonta ao ano de 
1798, no auge da Escravidão no Brasil, mais 
especificamente a 03 de setembro, dia em 
que os senhores permitiram que 14 escravos 
formassem a Irmandade do Glorioso São 
Benedito de Bragança. Com a autorização, 
os escravos percorreram as ruas da cidade 
e dançaram em frente às casas dos seus 
senhores em forma de gratidão. Nos anos 
seguintes, os escravos repetiram o trajeto e 
fizeram novos agradecimentos, consolidando 
a tradição de louvação ao São Benedito com 
o entrelaçamento da dança e música afrodes-
cendente envolvendo o ritual aparentemente 
católico.  Assim, surgiu a Marujada com a 
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implementação da Irmandade do Glorioso 
São Benedito de Bragança (IGSBB), como 
uma forma de resistência cultural, frente ao 
atrelamento e sujeição dos “irmãos” ao seu 
amo e ao clero católico. 

É importante ressaltar, o contexto so-
ciocultural em que a Marujada foi fundada, 
como bem observa Carvalho (2010, p. 68):

Como em todo o Brasil Colônia, a 
região do Caeté foi marcada pelo 
genocídio de incontáveis popula-
ções/tribos autóctones. Posterior-
mente, a escravidão do negro tra-
zido da África para aquela região 
irmanou o sofrimento e angústia 
de índios, negros e mestiços. 

Observa-se também, que a região de 
Bragança, a chamada zona bragantina, pos-
suía um grande número de quilombos, e com 
as notícias de fugas de negros “os senhores 
temerosos do que poderia via a acontecer, 
caso lhes faltasse mão-de-obra [...] orga-
nizaram-se em torno do culto já existente 
e permitiram a fundação de irmandades e 
organizações” (SILVA, 2002, p. 15).

Portanto, a identidade negra da época 
do Brasil-Colônia e a identidade dos colo-
nizadores se entrelaçam silenciosamente 
constituindo uma malha fina de conexões 
culturais, que se imbricam complexamente, 
formam a principal representação da iden-
tidade do povo bragantino. Fé e devoção ao 
santo católico, que em sua raça negra traduz 
a memória dos afrodescendentes, refletida 
nas danças, nas cores, nos trajes, nos pés 
descalços das marujas, nos instrumentos 
de percussão e na música, elementos cuja 
presença atualmente ainda pode ser obser-
vada durante a Festividade da Marujada de 
Bragança.

Bragança Ilustrada: Os rastros de 
Lobão da Silveira e Jorge Ramos

A partir de 1908, Bragança passa por 
um despertar sociocultural advindo do de-
senvolvimento decorrente da implementação 
da estrada de Ferro que escoava a produção 
das agrovilas colonizadas por espanhóis e 
nordestinos, principalmente a Vila de Ben-
jamim Constant, para a capital do estado. 
O desenvolvimento da cidade era crescente: 
imprensa local com grande disseminação, 
muitas motivações políticas, intelectuais se 
interessavam pela cultura bragantina, enfim 

a cidade cresceu não só em dimensões como 
em reconhecimento cultural no cenário 
paraense. A Bragança da década de 1950 
chegou ser considerada a segunda cidade do 
estado, sendo a primeira a capital- Belém. 

Em decorrência de tudo isso, de acordo 
com Ubiratan do Rosário (2006), o apogeu 
da intensificação da vida social bragantina 
ocorreu na década de 1950 e princípios da 
década de 1960. O professor Ubiratan do 
Rosário denomina este período de “Lobão 
da Silveira”, devido tratar-se de uma figura 
eminente no cenário político paraense e de 
grande influência na sociedade bragantina. 

Lobão da Silveira (1910 – 1975) era jor-
nalista, professor e advogado por formação 
profissional, mas se destacou como exímio 
político com três mandatos de prefeito, um 
de deputado estadual e outro de federal 
e, por fim, na década de 60, como senador 
federal por dois mandatos. Era a voz bragan-
tina no congresso, que clamou em vão pela 
não interrupção da Estrada de Ferro e, ação 
que trouxe como consequência, a decadência 
socioeconômica do município. Em vão, pois 
“o sonho foi interrompido bruscamente com 
o golpe da Estrada de Ferro em 1966” (RO-
SÁRIO, 2006, p.39), o sonho de desenvolvi-
mento pleno e contínuo a partir da expansão 
ferroviária.

Antes da decadência, Lobão da Silveira 
concepcionou e financiou a revista Bragança 
Ilustrada, juntamente com Jorge Ramos, 
Eimar Tavares entre outros intelectuais ela-
boraram uma revista que mesmo em limites 
bragantinos pudesse abordar temas de cunho 
universal e pudessem alcançar leitores em 
todo o estado do Pará.

Assim como Lobão da Silveira, Jorge 
Ramos era advogado com inserções na polí-
tica, foi eleito prefeito e deputado estadual, 
dedicou-se a escrita, seja literária em formas 
de poemas, contos e crônicas seja jorna-
lísticas em suas reportagens com grande 
repercussão nos meios sociais de Bragança e 
região, chegando a atuar em jornais como O 
Estado do Pará e O Liberal, ambos da capital 
do Estado. 

Mas foi em sua produção poética que 
Jorge Ramos propaga apaixonadamente 
o amor à sua terra natal, ao reverencia-la 
através de personagens que povoaram sua 
memória, seus amores e devaneios mais 
profundos traduzidos na sensibilidade dos 
poemas. Frequentemente lembrado como o 
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criador do neologismo bragantinidade em 
seus poemas de louvação à Marujada de 
Bragança, mas que principalmente identifi-
cavam o povo unido por um sentimento que 
emanava no lirismo de sua poesia. 

Tanto Lobão da Silveira quanto Jorge 
Ramos participaram ativamente do aparato 
intelectual da revista Bragança Ilustrada, 
o primeiro exercia a função de diretor, o 
segundo a função de secretário. Além de 
publicarem massivamente seus textos, sejam 
reportagens sejam literários. 

De acordo com o Ubiratan do Rosário 
(1999), a revista Bragança Ilustrada surgiu 
a partir de momentos de inspiração em reu-
niões de intelectuais bragantinos e belenen-
ses no Café Albano, reuniões denominadas 
TABA. A revista primava pela diversidade 
dos assuntos abordados que iam desde o 
existencialismo filosófico de Jean Paul Sar-
tre, passando por amenidades sociais que 
esboçavam as jovens bragantinas, até chegar 
às narrativas e poemas sobre a terra banhada 
pelo Rio Caeté, o principal enfoque do perió-
dico.  

A revista Bragança Ilustrada circulou 
no período de 1950 até 1954, o início de uma 
década de pós-guerra, com seus anseios de 
paz e mudança, prosperidade e desenvol-
vimento, tão almejados na época. Como 
diz Ubiratan do Rosário (1999, p.9): “Essa 
ideologia de paz está eloquente na Bragança 
Ilustrada, revista trimestral (às vezes semes-
tral) de cultura, proposta por seus dirigentes, 
a ultrapassar [...] os limites do município e 
do estado, para tornar-se uma revista ‘por 
Bragança, pelo Pará e pelo Brasil’”. 

Pode-se notar a importância da revista 
para a sociedade e a relevância dos temas 
abordados, a grande aceitação do público 
fez com que ela alcançasse proeminência 
em todo estado, chegando a publicar contos 
e crônicas de grandes escritores brasileiros 
como Graciliano Ramos e Euclides da Cunha. 

Ainda conforme nos diz Ubiratan Rosá-
rio (2006, p.38)

O apogeu na década de 50, verti-
gem do despertar propiciado pela 
ferrovia, é aureolado e simboliza-
do na fulgurante revista cultural, 
literária e acadêmica: Bragança 
Ilustrada mais o longevo Jornal do 
Caeté, marcos da projeção cultural 
e econômica e política de Bragan-
ça, [...]

Portanto, não se pode negar que a 
Bragança Ilustrada é o marco da década de 
50, a divulgação dos escritores das terras 
caeteuaras com suas temáticas de exaltações 
à Bragança projetaram uma sociedade emer-
gente bragantina de belas jovens, de grandes 
intelectuais e de cultura rebuscada.  

As fitas do silêncio no chapéu da 
memória

As marujas bragantinas levam na ca-
beça um dos mais significantes símbolos da 
cultura da Marujada: o chapéu feito de pe-
quenas flores de penas brancas e lantejoulas 
douradas ao centro e nas bordas uma gama 
de cores em fitas, pendendo ao chão, dando 
vibração e movimento. Apropriaremos da 
metáfora para identificarmos a memória 
enquanto linguagem, enquanto palavra dita 
ou silenciada em matizes de tantas cores, de 
tantos discursos, como as fitas que decaem do 
chapéu, umas aparecem mais que as outras, 
de longe parecem unas, mas são distintas em 
sua complexidade tons e tamanhos.

Como pressuposto teórico para pensar-
mos o silêncio, enquanto teor significante 
da linguagem, Orlandi (1997) elucida que 
o silêncio é fator principal, como a própria 
condição do significar, há um modo de estar 
em silêncio que equivale a um modo de estar 
no sentido. E assim, a condição humana 
em seus processos discursivos “percebeu o 
silêncio como significação, criou a linguagem 
para retê-lo.” E se silêncio é linguagem, esta-
belecem-se as possibilidades de sentidos que 
transparecem com a interpretação, afinal 
“as palavras são múltiplas, mas os sentidos 
também o são.” (ORLANDI, 1997, p. 29)

Nesse texto sobre as formas do silêncio, 
Orlandi propõe distinguir entre o silêncio 
fundador e o silenciamento. Esse último, por 
sua vez, é a política do sentido e, por isso, faz 
parte da retórica da dominação (a da opres-
são), assim como do seu avesso, a retórica 
do oprimido (a da resistência). Mas não é 
suficiente pensar só o silenciamento, “para 
compreender a linguagem é preciso entender 
o silêncio para além da sua dimensão políti-
ca” (ORLANDI, 1997, p. 31). 

E nesse ponto, ressalta-se o silêncio 
fundante, ou seja, “o real da significação 
é o silêncio”. A palavra gira em torno do 
silêncio, os sentidos só se fazem a partir da 
linguagem, deve-se entender que o silêncio 
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é, sobretudo, parte significante fundamental 
para o entendimento do discurso. Afinal. “o 
homem está condenado a significar. Com 
ou sem palavras, diante do mundo, há uma 
injunção à “interpretação”: tudo tem de fazer 
sentido (qualquer que ele seja)” (ORLANDI, 
1997, p. 32). 

O silêncio assume diferentes formas. 
De acordo com Orlandi, devemos distinguir 
conceitos que estão próximos, mas são pro-
venientes de natureza diversa, um desses 
pontos é a distinção entre o silêncio e o im-
plícito. Ao se tratar de linguagem, podemos 
cair na simplificação de discorrer sobre o 
silêncio da mesma maneira que pensamos o 
subentendido, o dito que remete ao não-dito. 
Quanto a isso, Orlandi (1997, p.68) elucida 
que o silêncio “não remete ao dito, ele se 
mantém como tal, ele permanece silêncio e 
significa”. Em suma, o silêncio não recobre 
o mesmo campo do implícito e não é trans-
parente, assim como a linguagem. Sendo 
assim, “o silêncio não tem uma relação de 
dependência com o dizer para significar: o 
sentido do silêncio não deriva dos sentidos 
das palavras.” (ORLANDI, 1997, p.68)

Por esse motivo, a importância de não 
esquecer que o silêncio funda o significado, 
permitindo o movimento plural dos sentidos, 
que não ocorrerá apenas na omissão de pala-
vras. E como já mencionamos, a política do 
sentido é o silenciamento composto por um 
silêncio constitutivo, que pertence à própria 
ordem de produção do sentido, e pelo silên-
cio local, que é a interdição do dizer, como 
expõe Orlandi (1997, p.75): “a diferença 
entre o silêncio e a política do silêncio é que a 
política do silêncio produz um recorte entre 
o que se diz e o que não se diz, enquanto o 
silêncio fundador não estabelece nenhuma 
divisão: ele significa em (por) si mesmo”. 

Partindo da ideia de silêncio no dis-
curso, enveredar-nos-emos pelas trilhas da 
memória, do esquecimento e do silêncio, 
como faz Michael Pollak (1989), para refor-
çar a ideia de silêncio na memória. Pollak 
enfatiza o jogo entre as memórias coletivas e 
individuais, por questão de enquadramento 
uma acaba por sobrepor a outra e manter o 
silenciamento diante de um discurso hege-
mônico, no entanto a “subversão no silêncio 
e de maneira quase imperceptível afloram em 
momentos de crise em sobressaltos bruscos e 
exacerbados” (1989, p. 04) a fronteira do dito 
e o não dito é tênue, e quando tensionadas, 

se deixa escapar provocando os sentidos do 
silêncio. 

São sobreposições, enquadramentos, 
doutrinação ideológica que cerceiam a 
memória coletiva de tal forma que para ser 
ouvida é necessário estar em silêncio, e não 
ser levado ao esquecimento, muito pelo con-
trário transmuta-se em resistência. Diante 
dessas questões (POLLAK, 1989, p. 05):

A despeito da importante doutri-
nação ideológica, essas lembran-
ças durante tanto tempo confina-
das ao silêncio e transmitidas de 
uma geração a outra oralmente, 
e não através de publicações, per-
manecem vivas. O longo silêncio 
sobre o passado, longe de con-
duzir ao esquecimento, é a resis-
tência que uma sociedade civil 
impotente opõe ao excesso de dis-
cursos oficiais. Ao mesmo tempo, 
ela transmite cuidadosamente as 
lembranças dissidentes nas redes 
familiares e de amizades, espe-
rando a hora da verdade e da re-
distribuição das cartas políticas e 
ideológicas. 

E assim, “existem nas lembranças de 
umas e de outras zonas de sombra, silêncios, 
‘não-ditos’. As fronteiras desses silêncios e 
‘não-ditos’ com o esquecimento definitivo e 
o reprimido inconsciente não são evidente-
mente estanques e estão em perpétuo des-
locamento” (POLLAK, 1989:08). Em outras 
palavras, são dinâmicos e estão em eterna 
relação, não se separa com uma régua, pois 
estão imbricados a ponto de um ser o outro: 
o que um diz, revela o outro silenciado. 

Sendo assim, partimos para a observa-
ção minuciosa na iniciativa de descobrir os 
índices que marcam a identidade bragantina 
revelada nas relações com a Marujada de São 
Benedito, assim como, os rastros silenciados 
nas crônicas.

“O Esperado” e “O Chamado”: ras-
tros silenciosos da Marujada de 
Bragança.

É da memória que paira nos discursos 
das crônicas: “O Esperado” de Lobão da 
Silveira e “O Chamado” de Jorge Ramos, 
pulicadas na Revista Bragança Ilustrada em 
dezembro do ano de 1952, que observaremos 
os ditos e os não-ditos. A tarefa é capturar 
os discursos silenciosos ou silenciados que 
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entrelaçam a memória, o que leva o sujeito 
a dizer silenciando através de três eixos te-
máticos: as esmolações, as representações da 
Marujada e os silêncios da identidade negra, 
como veremos nos tópicos a seguir:

As esmolações: sons do chamado 
silencioso 

O texto de Lobão da Silveira inicia com 
as referências ao princípio da festividade da 
Marujada, alguns meses antes da festa pro-
priamente dita, as esmolações, que nos tem-
pos atuais iniciam no mês de abril, vejamos: 
“Faz um mês que os tan-tans dos tambores 
e o ruído da onça avisam que São Benedito 
está nas esmolas. E o som desses instrumen-
tos atravessa rios, corta estradas, penetra 
lares, na prática que o tempo não consegue 
destruir.” (SILVEIRA, 1952, p.78). A menção 
às sonoridades é clara, as esmolações são os 
cortejos dos promesseiros que percorrem nos 
interiores de Bragança carregando imagens 
de São Benedito, com o intuito de arrecadar 
donativos para a festa, assim como divulgar 
o louvor ao santo.

O anúncio de que o santo está passando 
nas comunidades se dá através do som dos 
instrumentos musicais: reco-reco, pandei-
ro, onça e tambores. Quando retumbares 
típicos dos esmoladores soam ao longe, é 
sinal que o santo está por perto, é hora de 
preparar as doações. O caminho é extenso, o 
som dos tan-tans, através dos esmoladores, 
percorrem longas jornadas no rastro das tra-
dições “que o tempo não consegue destruir”. 
Destaque para a palavra “destruir” que em 
sua carga semântica, revela a eminência do 
aniquilamento através do tempo que revela 
uma possibilidade de apagamento de uma 
memória. O próprio discurso do narrador, si-
lencia outra história de apagamento que não 
é temporal, é política, é o silenciamento de 
uma cultura afrodescendente pelos senhores 
brancos. Silenciam-se essas possibilidades: 
seria somente o tempo que tentou destruir a 
esmolação? Ou também o clero, que em tem-
pos hodiernos a crônica, tentou por muitos 
anos extinguir a prática dos esmoleiros. São 
os silêncios que ficam no ar, sinais da resis-
tência dos oprimidos mediante a imposição 
seja do tempo e suas modernidades, seja do 
branco intelectual e suas crenças e descren-
ças.

Deste modo, os promesseiros seguem 

no seu ofício sagrado, obrigação de esmolar e 
missão de manter a tradição: “Vão passando 
os esmoleiros na sua missão. Arrecadam 
aquilo que a boa vontade da nossa gente lhes 
dá. Tudo vem.” (SILVEIRA, 1952, p.78). Há a 
valorização da esmola, qualquer doação tem 
importância, mas o que ressaltará é a demar-
cação do desejo, dá-se não porque se impõe, 
mas porque se quer dá, e o mais interessante 
é os tipos de esmolas: a galinha gorda, o pato 
roliço, o peru avantajado, o franguinho que 
muda as primeiras penas, o molho de fumo 
preparado com todo carinho da melhor fo-
lha, o poldro que escapou da morte, a farinha 
gostosa feita da mandioca amarelinha, o gar-
rote que não morreu de sede, o pé de cravo 
que vem das praias, o crisântemo cultivado 
no girau, a catinga de mulata e pitombas tão 
típicas da época. Dá-se o que se tem no quin-
tal ou que ainda restou nele, tira-se do que 
é da sustentabilidade da família para prestar 
a sua colaboração com a festividade. Cada 
elemento representará a família do devoto. 
Cada esmola ofertada será a representação 
do povo lavrador dos campos, das praias e 
das colônias, são símbolos silenciosos que 
remetem as bases da tradição cultural de 
uma festa feita pelos menos abastados, afinal 
quem sustenta a festa são os “desvalidos”, 
assim como os escravos do princípio. 

“Tudo é dado de bom gosto. E, por isso 
tudo dá dinheiro. Ninguém regateia preço, é 
p’ra São Benedito.” (SILVEIRA, 1952, p.78). 
Os mais pobres dão o que possuem de melhor 
no terreiro, sua produção, é símbolo da con-
tribuição, se não pode doar dinheiro, doa-se 
o que tem de melhor, se só restou o poldro e 
o garrote são eles que irão como donativos, 
afinal são para o santo. E no fim, todas as 
doações se transformarão em dinheiro, pois 
são vendidas por um bom preço. Quando 
se trata de São Benedito, doa-se o que tem 
de melhor e compra-se no valor acima da 
média, não se deve escassear, muito menos 
pechinchar, pois assim como o santo faz mi-
lagres, ele também pode castigar então não 
se deve menosprezar os donativos e comprar 
a qualquer custo, pois a esmola do santo é 
valiosa, mesmo sendo de origem humilde. 

Em contrapartida aos aspectos con-
cretos da esmolação de São Benedito que 
antecede a Festa da Marujada, na crônica 
“O Chamado” de Jorge Ramos acontece um 
enaltecimento do encantamento emocional 
provocado pelas sonoridades dos tambores 
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ritmados do retumbão que cadenciam cha-
mando o povo das comunidades longínquas 
da sede do município. Ouve-se o som, não 
se sabe de onde vem, é o grande mistério, os 
compassos que lembram o santo fazem-se 
ouvir em terras ainda mais distantes, estra-
nhas: 

Não se sabe bem como se ouve o 
chamado. Nem nunca se saberá. 
É um mistério da alma humana, 
tão grande como os outros que por 
aí existem. Acontece que um bra-
gantino que se preza, já recebeu 
o chamado em muitas épocas do 
ano, porém mais se acentua neste 
último mês, que dezembro é o mais 
bragantino dos meses. Está no tra-
balho, pensando nos seus negócios, 
longe da terra, seja em Belém, em 
Pekin ou New York, ou onde seja, 
metido, coitado entre cifras e eis 
que de repente começa a ouvir o es-
tranho chamado. Isso seja ele mé-
dico, advogado, comerciante, jor-
nalista, industrial ou de qualquer 
profissão[...]. (RAMOS, 1952, p. 3)

O mais notável nesse excerto da crônica 
é a demarcação das cidades e das profissões 
dos que ouvem o chamado, em grandes ca-
pitais ou de profissões de classe elitizada. O 
chamado soa para o bragantino das classes 
abastadas, que saiu da sua terra natal para 
profissionalizar-se, em contrassenso com o 
bragantino que originou e vivencia a Maru-
jada nas terras distantes de Bragança. Seria, 
portanto, o chamado o som que ecoa para 
todos, sem distinção de classe.

Diferentemente da crônica de Lobão da 
Silveira, “O Chamado” ecoa silenciosamente 
na memória do bragantino abastado e afas-
tado dos rituais.  Os ecos do chamado se pro-
pagam através do calendário, ao olhar para a 
data o bragantino acha tudo ao seu redor sem 
graça e só a Marujada se faz alegre, pleno de 
saudade, o 26 de dezembro é o dia da grande 
festa, do alvoroço e da louvação, das marujas 
em fila e dos amigos que se reúnem em torno 
da igreja, da contemplação e da diversão. 

As representações da festa da Ma-
rujada como um elemento unifica-
dor da cultura

Ao fim das esmolações, iniciam os feste-
jos. E assim, “As marujas se enfeitam. Saias 
encarnadas e azuis. Blusinhas brancas de 

rendas. Chapéus de fitas das mais variadas 
cores, penas de garça e de guará, miçangas 
e vidrilhos, espelhos e contas. Tudo mati-
zado, tudo alegre. O retumbão se ensaia.
[...]”(SILVEIRA, 1952, p.78). O tempo é de 
festa, alegria, cores e diversão. As marujas 
nos seus melhores trajes nas cores da carne 
e do céu, apaziguados pelos tons de branco. 
São as penas das aves da região bragantina 
que são usadas para os enfeites do autêntico 
e tradicional chapéu da maruja. As vestes 
suntuosas e de renda, os enfeites as cores em 
exagero lembram as misturas das etnias en-
tre africanos e europeus: as blusas de renda e 
os saiões rodados das sinhás e os colares e as 
guias multicoloridas das mulheres africanas.

O chapéu carrega em si cada elemento 
que representa as origens do povo braganti-
no: as penas favorecem uma representação 
do índio com seus cocares de uma diversida-
de de cores e formatos, já as miçangas, vidri-
lhos e contas favorecem a representação dos 
escravos, é sabido que em algumas religiões 
africanas os colares coloridos são utilizados 
em rituais, para identificar a hierarquia ou 
até mesmo deuses e entidades. O elemento 
europeu é representado pelos espelhos, visto 
que eram provenientes da cultura ocidental e 
serviram de moeda de troca com os primeiros 
habitantes brasileiros. 

Jorge Ramos, em sua crônica sen-
timental, evidencia sempre a emoção do 
bragantino ausente, mesmo longe pertence 
ao universo da Marujada, elo de identificação 
com o povo devoto. “O chamado” será o eco 
de unificação da cultura, o outro se identifica 
por consignação da memória, afinal tudo 
perde o sentido, nem a moça mais bonita, 
nem o cinema, nem as festas, nada poderá 
tirar o bragantino da sua tristeza de saudade: 
“[...] Em nada. Tudo negro, para ele que se 
preza de ser bragantino da gema. Amanhece 
doente. ‘Hoje não vou trabalhar. É dia 26 
de dezembro’. Pronto e isso basta. É uma 
sagrada resolução [...]”(RAMOS, 1952, p. 3) 
Resolve-se não trabalhar, e tudo pode afinal 
o motivo é sagrado, divino, é louvação ao 
santo: “É feriado popular, dia do Milagroso 
Santo do Caeté, Protetor Genuíno de Todos 
os Bragantinos. São Benedito, o Santo Negro 
Quituteiro, nesse dia vê-se cercado pela mul-
tidão de seus fiéis todos juntos, Bragança em 
peso, prestando a sua grande homenagem”. 
(RAMOS, 1952, p. 3) Não se trata de qualquer 
santo, ou até mesmo qualquer São Benedito, 
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o dia é do característico e importante santo 
do rio Caeté, aquele que protege todos os 
bragantinos, que por identificação o louvam, 
antes de ser o São Benedito, católico, negro 
e quituteiro é o santo de Bragança. O amor 
transmutado em devoção e fé passa pelo 
processo da identidade cultural do povo, a 
multidão fiel.  

Ao lembrar da devoção do povo e da co-
moção da multidão, o bragantino distante da 
sua terra, seja ele “de um apartamento ou de 
um miserável quarto de pensão suburbana. 
Ou mesmo dentro de um palácio”, ao ver o 
26 na folhinha, calendário, fica triste por não 
partilhar dos momentos de louvação, fechará 
os olhos e lembrará: 

Dia claro, o sol invadindo e ba-
nhando toda a extensa terra do 
Vale do Caeté. Vem surgindo da 
terra o batuque, o som do tambor, 
o violino modesto e principalmente 
a cantilena em coro dos festeiros 
na Barraca da Santa. É a maruja-
da. A nossa e só nossa marujada. 
As pretas e as morenas de saiões 
vermelhos, casaquinhos brancos, 
que foram guardados um ano, jun-
tamente com a piprioca e o alecrim 
dentro da mala, o chapéu de plu-
ma de todas as cores, do guará, do 
pato, aqueles chapéus cheios de es-
pelhinhos, miçangas e outras bes-
teirinhas. (RAMOS, 1952, p. 3)

A Marujada das lembranças do bragan-
tino distante está inundada de uma beleza 
natural, da luz do sol que clareia o rio, as 
sonoridades, em efeito sinestésico, invadem 
a memória, o som do batuque e do coro, o 
cheiro da piprioca e do alecrim das roupas 
das marujas. A lembrança é sentimental e 
melancólica, mas feliz de uma marujada da 
qual se tem posse, por identificação e por 
devoção: “é nossa”. A memória das vestes 
das marujas, pretas e morenas, a referência 
clara a Marujada dos escravos, das cores 
vibrantes, dos chapéus enfeitados, com suas 
típicas missangas e seus espelhinhos, o sinc-
rético tom da mistura das culturas e “outras 
besteirinhas”, são só adereços.    

O sincretismo sinestésico é ressaltado: 
multidão, os tambores, todos os devotos ao 
redor do milagroso Santo Preto, como diz o 
autor, menção intensa da cor, demarcando 
mais uma vez o elemento negro. Na memória 
do bragantino tudo fica nítido, pois “um dia 

assistiu contrito também o Santo Sacrifício 
na Igrejinha simples, que se espelha no Rio 
Caeté, por tantos e tantos anos.” A tradição 
é antiga, e diversas gerações de bragantinos 
já vivenciaram humildemente o “sacrifício” 
em torno da igreja construída as margens 
do rio por escravos na época em que o Brasil 
principiava a colonização, o rio é o espelho 
da tradição cultural e do tempo.

O rio da “tradição, as danças braganti-
nas, o lundum, o retumbão,” que o bragan-
tino saudoso “tem vontade de largar a cama 
e descalço, no assoalho do quarto, ouvindo 
como estão os sons vindos de longe, sair 
dançando, sozinho, o retumbão e o lundum.” 
A convocação chega a qualquer lugar, o som 
da lembrança provoca no bragantino a ânsia 
de está próximo dos seus conterrâneos, de 
dançar o ritmo que só quem é bragantino 
conhece bem, é o sentimento de identidade 
cultural, de pertencer não só a uma espaço, 
mas de partilhar de uma emoção, da “grande 
confraternização no Vale do Caeté, de todos 
os bragantinos e o batismo dos que não o são, 
que se dá nesse dia na barraca da juíza”.

Portanto, a caracterização da festa da 
Marujada como unificadora da cultura bra-
gantina, nas crônicas analisadas, acontecerá 
em vertentes paralelas, porém em trilhas di-
ferentes a de Lobão da Silveira em sua ideia 
de expectativa autêntica da vivencia da festi-
vidade em todas as suas nuances e a de Jorge 
Ramos por uma expectativa sentimental que 
clama a presença através da memória, mais 
poética e sensível a devoção ao santo.

Os silêncios de uma identidade ne-
gra

O autor continua elucidando as caracte-
rísticas da festividade relembra o passado e 
o demarca como uma época boa. Vejamos o 
trecho:

[...] A capitoa comanda a turma. 
Reminiscência do passado. San-
ta ingenuidade que não faz mal a 
ninguém. O intuito vale tudo. É a 
homenagem a São Benedito. E elas 
vão passando, a viola tocando, a 
cuíca roncando, girando, volteian-
do, tudo para agradar São Benedi-
to. Resto de africanismo. Bragan-
ça negróide, disse o poeta Eimar 
Tavares, um pedaço gostoso do 
passado. A única tradição que nos 
resta do passado, desse passado 
que era tão bom e que sangra sau-



743

dades no coração da gente.(SIL-
VEIRA, 1952, p. 78)

Os silêncios ecoam neste trecho, é 
latente a voz que diz para ocultar ao citar o 
passado, as origens, sempre em frases curtas, 
diz-se e finaliza-se logo, encerra-se a frase 
para evitar as contradições, pontuam-se 
aspectos da tradição originária em poucas 
palavras, a frase se conclui em silêncio. 

Percebemos que sob o comando femini-
no, marca de uma identidade negra, em suas 
sociedades matriarcais, a capitoa conduz o 
elo com o passado, os escravos dos cultos 
pagãos das religiões afrodescendentes. O 
autor ressalta a “santa ingenuidade”, uma 
expressão que pode soar irônica, dependen-
do do contexto em que está situada, no caso, 
refere-se ao fato da crença e devoção do povo 
ao culto do santo através de uma mulher que 
exerce a função de líder, silenciosamente 
questiona-se tanto o comando o feminino 
quanto a fé e a devoção do povo à crença ao 
santo. E reitera que a ingenuidade não é um 
mau e evidencia a possibilidade do não-dito, 
abre-se a possibilidade de questionar-se so-
bre o fato de tratar-se de um ritual católico, 
mas com nuances de culto pagão africano, 
devido as origens e reminiscências dos es-
cravos que originaram a devoção ao santo 
negro. Transparece nessa frase o silêncio, o 
dizer para ocultar. Constrói-se também neste 
discurso relações sem opressão, além disso e 
muito mais forte é dizer que festa é o ‘resto de 
africanismo’, com isso, silencia-se a presença 
de afrodescendente que, mesmo depois da 
escravidão mantém as marcas da presença 
negra no Brasil, assim como da história da 
escravidão. Constrói-se uma memória pelo 
avesso.

O narrador diz que vale tudo pelo ob-
jetivo, a honra a São Benedito, ou seja, as 
origens africanas, a liderança feminina, a de-
voção ao santo negro, tudo é apropriado, já 
que a intenção, pelo menos aparentemente, é 
louvar um santo católico. Assim, mesmo que 
os meios de louvação sejam provenientes dos 
“restos de africanismos” o objetivo é valida-
do, porque os devotos, em sua ingenuidade, 
não tem conhecimento das origens e man-
tem-se firmes na devoção cristã, daí o fato de 
não se ver nenhum mal na louvação ao São 
Benedito. Esconde-se e silencia-se o fato de 
uma possível transmutação sincrética de São 
Benedito arraigado nas origens do ritual.

Neste ponto questionamos a própria 
representação da imagem do santo, afinal 
para alguns rituais africanos as imagens ca-
tólicas são atribuídas às entidades de cultos 
africanos, seria São Benedito também uma 
representação pagã? Daí o culto proveniente 
da Bragança negróide, “pedaço gostoso do 
passado”, dos rastros de africanismo, como 
diz o autor. 

O ritual das esmolações, os sons, as dan-
ças, enfim todas as manifestações culturais 
que envolvem a Marujada são justificadas 
por se tratarem de uma homenagem ao São 
Benedito, como diz o autor: “para agradar São 
Benedito”. E finaliza o parágrafo, com uma 
saudade que sangra ao lembrar um passado 
que era tão bom, a palavra sangrar, utilizada 
metaforicamente, pode ser o rastro silencioso 
do passado dos escravos, que sofreram nas 
torturas causadas por seus senhores. Seria 
um passado bom, um “pedaço gostoso do pas-
sado”? Soaria contraditório, se estivéssemos 
observando a narrativa por um olhar de um 
negro, mas aqui se trata de alguém que ainda 
reproduz o discurso hegemônico da classe 
dominante. Aqui fica evidente, a marca da 
autoria e o silenciamento das origens negras 
em detrimento da manutenção de uma visão 
histórica que pontua a escravidão como algo 
natural.   Vale ressaltar, que o texto foi publi-
cado em uma revista de grande aceitação na 
época pelas autoridades do município, e que 
o autor fazia parte da elite bragantina. Sendo 
assim, Lobão da Silveira e Jorge Ramos dei-
xam rastros em suas narrativas que revelam 
silêncios. Indícios de africanismos de uma 
nação, que mesmo escravizada sob todas as 
formas de dominação conseguiu imprimir 
em suas práticas códigos de resistência que 
perduram até hoje mesmo que veladamente, 
por baixo do véu do silêncio.

Considerações finais 
Entre rastros e silêncios, a memória se 

registra e faz sentido. O próprio texto é um 
rastro, tudo que se escreve e se inscreve, 
graficamente ou não, já é por si só um marco 
instaurado de história, guarda em si sentidos 
que levam a outros sentidos. Assim como o 
rastro, o silêncio tem uma importância e é, às 
vezes, como algo contendo sentidos a serem 
descobertos que ele se escreve nas narrativas. 

Os cronistas e os tempos mudam, mas 
os rastros mostram que os silêncios perdu-
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ram e traspassam a história. Portanto, se 
queremos observar uma tradição cultural 
secular como a Marujada de São Benedito 
de Bragança, devemos ressalvar quais são 
rastros e os silêncios que se instauram tanto 
na história quanto nas narrativas literárias. 
Por isso que se torna tão necessário ressaltar 
as crônicas que foram veiculadas nos jornais 
e revistas da região, ou pelo menos, aquelas 
a que temos acesso, no caso a crônica “O Es-
perado” de Joaquim Lobão da Silveira e “O 
Chamado” do poeta Jorge Ramos. Só assim, 
analisaremos as marcas mudas de um perío-
do em que ficar calado era a melhor opção. 

Assim, os silêncios também são rastros 
do sentido que se instauram na memória, na 
história, no discurso, nas narrativas. Logo, 
cabem-nos percebê-los e analisá-los. Afinal, 
os traços silenciosos são marcas significan-
tes nas narrativas do passado, que fixam 
um acontecimento, por vezes silenciados 
conscientemente, noutras já se encontram 
incutidos na memória coletiva. 
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Introdução 
O presente trabalho relata experiência 

de desenvolvimento de projeto relaciona-
do ao uso de tecnologia móvel na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental Joaquim 
Nabuco no município de Ouro Preto D’Oeste 
– RO. Esta escola participa da fase piloto de 
implantação do Projeto Um Computador por 
Aluno (UCA), sendo que, desde outubro de 
2010 houve o início de curso de formação 
para os professores se apropriarem do equi-
pamento e programas disponíveis para uso 
online e outros offline do laptop.

Para o desenvolvimento do projeto seria 
necessário que a escola utilizasse como um 
dos seus recursos pedagógicos, os aplicativos 
dos computadores portáteis individuais, para 
o desenvolvimento de atividades específicas 
do projeto, como pesquisas na internet e 
elaboração de textos. 

A E.E.E.F. Joaquim Nabuco está situada 
no município de Ouro Preto D’Oeste - Ron-
dônia desde 06/09/1989 quando foi fundada 
a partir do decreto lei de número 2110.  A es-
cola está localizada à Rua Padre Adolfo Rohl, 
número 269, Jardim Bandeirante. Atende 
247 alunos das séries iniciais do ensino 
fundamental, provindos das zonas urbana e 
rural do município. Em geral, os alunos são 
de classe média baixa, trazendo para escola 
características sociais diferenciadas das de-
mais instituições de ensino do bairro. 

O corpo docente é composto por 12 pro-
fessores atuando em turmas que se dividem 
nos períodos matutino e vespertino. Turmas 
que possuem alunos com necessidades es-
peciais dispõem do auxílio de uma segunda 
professora preparada para atender as neces-
sidades específicas daquele aluno.

A escola possui um terreno de 1.728 
metros quadrados, contando com 06 salas 
de aula, ambientes especializados como: sala 
de recursos, ambiente para recuperação e 
reforço em horários opostos, biblioteca com 
acervo de 2.500 livros e ambiente destinado 

ao laboratório de informática, que não se 
encontra em funcionamento, pois a escola 
ainda não recebeu os computadores. As 
construções existentes ocupam cerca de 70% 
do espaço físico, impossibilitando a constru-
ção de espaços essenciais como uma quadra 
esportiva.

O projeto relatado nasceu da necessi-
dade de atender a Lei Nacional que orienta 
a inclusão dos conteúdos de História e Cul-
tura Afro-Brasileiras no currículo escolar. 
Decidiu-se pela utilização do laptop para 
Iniciação Científica na Educação Básica com 
a finalidade de promover a autonomia dos 
estudantes, suas habilidades e competências 
na busca de informações, também para tra-
balhar questões relacionadas ao preconceito 
racial que vinha acontecendo na escola e era 
observado pelo corpo docente.

O projeto UCA foi implantado na 
E.E.E.F. Joaquim Nabuco no ano de 2010, 
com base nos dados colhidos no censo de 
2007, definindo um total de 285 laptops para 
a escola. Destes, 247 seriam para alunos, 20 
para o corpo docente e equipe gestora e os 
demais ficariam como uma reserva. Além 
dos laptops educacionais a escola recebeu 
também toda uma estrutura física de apoio 
referente à implantação da rede de compu-
tadores. 

Os equipamentos recebidos pela escola 
são resultado da contrapartida do Ministério 
da Educação, cabendo ao estado ou municí-
pio a garantia de infraestrutura relacionada 
à segurança e armazenagem dos equipamen-
tos, bem como a disponibilização de pessoal 
necessário à implantação do projeto na 
escola.
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Figura 01: O laptop do PROUCA.

Figura 02: Grupo Alunos

Figura 03: Grupo de Alunos desenvolvendo atividades 
do projeto. 

A Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR) foi incumbida de formar parceria 
com a Instituição de Ensino Superior Global 
UNICAMP, a Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEDUC) de Rondônia, através dos 
Núcleos de Tecnologia da Educação (NTEs) 
para coordenar o curso de Formação Brasil, 
preparado capacitar professores e gestores 
das escolas-piloto do UCA. 

A utilização da informática na educação 
vem crescendo gradualmente e as perspecti-
vas em relação ao seu uso são grandes. Por 
se tratar de um campo relativamente novo 
na educação brasileira, ainda encontra al-
guns percalços, como a falta de treinamento 
adequado de profissionais da educação que 

não aceitam recursos tecnológicos em seus 
planos de aula, por falta de conhecimento ou 
por insegurança, ou utilizam simplesmente 
como um fim, sem auxiliar no processo de 
desenvolvimento cognitivo do educando 
(VALENTE, 1999).

O acesso rápido às diversas informações 
torna a informática uma poderosa ferramen-
ta, mas seu uso deve estar diretamente ligado 
ao Projeto Político Pedagógico da escola, 
para ser um meio de conduzir a uma apren-
dizagem significativa, pois o software por si 
só não é capaz de fazê-lo. Os domínios do 
conteúdo e dos softwares assim como os ob-
jetivos a serem alcançados devem fazer parte 
do processo de construção da aprendizagem. 
O professor deve ter esses pontos muito 
claros no seu planejamento e não utilizar o 
software como uma forma de "maquiar" a 
falta de planejamento.

Dentre as diversas teorias da aprendi-
zagem existentes, as teorias instrucionista, 
construtivista e construcionista podem ser 
consideradas mais evidentes dentro do uso 
das Tecnologias de Informação e Comuni-
cação dentro do processo educacional, por 
estarem relacionadas à construção do saber 
através do uso de recursos tecnológicos.

A corrente instrucionista tem como 
base, entre outras, a teoria tecnicista de 
Skinner, criador da máquina de ensinar. 
Segundo Skinner (1991), as máquinas de 
ensinar oferecem vantagens em relação a 
outros métodos, pois o aluno pode progredir 
em seu próprio ritmo, sem depender do pro-
gresso dos colegas. Para isso, ele deve passar 
por etapas programadas pelo professor ou 
por quem escreveu o programa, só podendo 
avançar quando completar cada etapa. Nes-
te conceito o papel do aluno é memorizar 
informações e repeti-las, e o professor deve 
transmitir essas informações, exemplificar e 
corrigir erros.

A escola pública foi inventada 
para oferecer os serviços de um 
tutor particular a mais de um es-
tudante ao mesmo tempo (...). Os 
livros foram inventados para fazer 
uma parte do trabalho do tutor, 
mas eles não podem fazer duas coi-
sas importantes. Eles não podem, 
assim como o tutor, avaliar ime-
diatamente o que cada estudante 
disse nem dizer-lhe exatamente o 
que deve fazer em seguida. As má-
quinas de ensino e os textos pro-
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gramados foram inventados para 
restabelecer essas características 
importantes da instrução tutorial 
(SKINNER apud QUARTIERO, 
2007, s. p.).

Na utilização da informática na edu-
cação, esta teoria pode ser identificada em 
algumas situações, como quando o com-
putador é utilizado como uma mera forma 
de “informatizar” os métodos tradicionais, 
substituindo o livro, o quadro e o giz por 
slides e jogos que não possibilitam a troca de 
informações, não provocam o aluno a pensar 
sobre o que está fazendo e as possibilidades 
da ferramenta. Nesta situação a função 
do professor é a de escolher um software e 
voltá-lo ao tema que está sendo trabalhado 
(VALENTE, 1995).

A teoria construtivista teve seus estudos 
iniciados por Piaget (1986 -1980), que se 
dedicava a descobrir sobre a construção do 
conhecimento no ser humano. Segundo sua 
teoria, o conhecimento não é algo puramente 
inativo (predeterminado desde o nascimen-
to) ou empírico (registro de informações 
do meio, o sujeito é uma tabula rasa), mas 
resultado da interação do sujeito com o meio 
onde vive. 

Piaget afirma que as estruturas 
de inteligência não são herdadas, 
como querem os racionalistas, 
nem constituem uma folha em 
branco a ser preenchida pelos con-
dicionamentos como diz a teoria 
empirista. As estruturas mentais 
vão sendo construídas e reorgani-
zadas sucessivamente no decorrer 
do processo de maturação bioló-
gica, à medida que a criança age 
e interage com o meio dos objetos 
e seu ambiente social (COLL apud 
ARAÚJO, 2006, p. 10).

O conhecimento acontece com a troca 
de informações do sujeito com o meio, o 
sujeito recebe informações, mas também as 
produz de acordo com o que Piaget (1970) 
chamou de processo de “assimilação”, que 
pode variar de acordo com a maturidade 
biológica do indivíduo. Após a assimilação, 
deve haver a “acomodação”, que é aplicação 
ou a modificação daquilo que foi assimilado. 
Em seguida, vem o processo de “adaptação”, 
que torna possível que o sujeito realize novas 
acomodações. Estes processos promovem o 

chamado processo de “equilibração”, onde 
o sujeito quando colocado diante de conhe-
cimentos que o “desequilibram” intelectual-
mente, fica motivado, instigado a estabelecer 
um equilíbrio, tornando o seu pensar cada 
vez mais complexo e abrangente.  

Sobre o ponto de vista construtivista, 
a informática na educação pode ser muito 
eficiente, desde que as ferramentas utili-
zadas pelo professor coloquem o aluno em 
uma posição ativa, onde os processos que 
levam a uma aprendizagem significativa 
sejam respeitados. Os softwares não devem 
oferecer respostas prontas e acabadas, mas 
favorecer a construção do conhecimento e 
estar relacionados à realidade do educando 
para permitir aplicações práticas no seu co-
tidiano, o erro também deve ser considerado 
como parte do processo de aprendizagem, 
tornando o conhecimento uma construção 
permanente (VALENTE, 1995).

Estes princípios foram adotados no 
Projeto de Gestão Integrada das Tecnologias 
da E.E.E.F. Joaquim Nabuco. 

Projeto “Características naturais e 
culturais do Continente Africano”

Primeiramente no decorrer do ano de 
2011, foi feita uma coleta de dados por meio 
de entrevistas abertas junto aos 12 professo-
res e os 2 gestores da escola, para que explici-
tassem as dificuldades que tinham para o uso 
do laptop educacional. 

As entrevistas foram utilizadas para 
diagnosticar as principais queixas dos 
professores no que diz respeito ao uso de 
recursos tecnológicos em sala, o que serviu 
para auxiliar os professores durante o de-
senvolvimento do projeto “Características 
naturais e culturais do Continente Africano”, 
que finalizaria as atividades anuais com a 
realização da primeira amostra científica do 
ensino básico. O projeto partiu da orientação 
escolar e foi aberto a todos os professores da 
escola, a estes foram propostos que elaboras-
sem juntos aos alunos os subprojetos dentro 
da temática proposta.

Todo o acompanhamento pedagógico 
ficou a cargo da orientação escolar, possibi-
litando assim que os professores pudessem 
fazer com que seus trabalhos fossem regis-
trados, reavaliados, corrigidos e estruturados 
metodologicamente. 

O acompanhamento e suporte técnico, 
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com orientações específicas da área da infor-
mática, bem como a manutenção para que a 
pesquisa fosse desenvolvida com o auxílio da 
rede mundial de computadores, ficou a cargo 
do professor de Multimídias Integradas da 
escola, fazendo com quem os professores que 
possuíam certa resistência, por insegurança 
ou até tecnofobia, ficassem seguros no decor-
rer das atividades.

As atividades durante o evento foram 
separadas por oficinas, ficando assim cada 
turma responsável por mostrar sua produ-
ção, mas também apresentar os resultados 
entre as diferentes séries e os recursos 
tecnológicos que os mesmos utilizaram para 
chegar ao produto final, apresentado numa 
Mostra Científica da Educação Básica. Esta é 
um evento de âmbito municipal e a cada ano, 
uma escola funciona como anfitriã das de-
mais escolas que participam como visitantes.

Desta forma, os alunos não apenas pro-
duziram a partir de uma pesquisa orientada, 
mas tiveram a oportunidade de demonstrar à 
comunidade escolar o resultado do trabalho 
em um evento científico, no qual as apresen-
tações das produções foram feitas por meio 
de posters, vídeos, imagens, artigos, música 
e dança. 

O 1º ano ficou responsável de fazer 
a coletânea de imagens de cantores, com-
positores, escritores e artistas brasileiros 
negros, conhecidos na mídia nacional. Este 
levantamento de imagens (os alunos ainda 
não estavam totalmente alfabetizados) foi 
compartilhado com a turma de 2º ano e 
esta, por sua vez, fez uma pesquisa mais 
acurada sobre a coletânea de músicas dos 
cantores selecionadas pelo 1º ano, baixando 
pela internet vídeos, letras das músicas, que 
posteriormente foram abordadas durante as 
aulas.

O 3º ano foi responsável pela pesquisa 
sobre importantes personagens negros que 
contribuíram na construção do País e na 
conquista de seus direitos. Ao 4º ano coube 
pesquisar sobre a cultura, a arte, arquitetura, 
agricultura e medicina do Continente Africa-
no, também a missão de comparar os dados 
obtidos na net com livros normalmente utili-
zados para pesquisa que estavam disponíveis 
na biblioteca. 

O 5º ano pesquisou sobre as principais 
características da cultura afro que foram 
absorvidas pela sociedade brasileira na 
culinária, língua, lutas, costumes regionais e 

movimentos sociais, e sob a responsabilida-
des deles ficou a organização final do evento 
juntamente com a turma do 4º ano e apoio 
dos professores. Os alunos desse nível atua-
ram também como revisores de textos dos 
principais trabalhos realizados pelas outras 
turmas. 

A palestra com a professora, ex-depu-
tada e atual vereadora Rosária Helena, com 
o tema “Ser negro na sociedade de hoje”, 
contou com a participação das crianças, onde 
tiveram oportunidade de fazerem perguntas 
à palestrante.

A primeira Mostra Científica da 
Educação Básica na E.E.E.F. Joa-
quim Nabuco

A primeira Mostra Científica aconteceu 
no mês de novembro como evento de encer-
ramento da finalização do projeto Caracte-
rísticas naturais e culturais do Continente 
Africano, onde os alunos fizeram o levanta-
mento histórico da cultura Afro-brasileira, 
considerando as tecnologias de agricultura e 
beneficiamento de cultivo e transformações 
da paisagem natural. 

Na ocasião participaram como visi-
tantes alunos das faculdades do município, 
escolas estaduais e municipais, autoridades 
ligadas à secretária da educação e políticos.

Sendo a escola participante do projeto 
UCA, durante a realização deste trabalho 
foi possível a utilização efetiva do laptop 
educacional como recursos que possibilitou 
a pesquisa e a produção de materiais funda-
mentais para o andamento e preparação da 
mostra.

O uso desta tecnologia no auxílio à 
pesquisa, mediado pelos professores, com a 
participação do coordenador UCA da escola 
além de auxiliar na confecção  do material 
digital, formatação e edição deste, divulgou 
os trabalhos que escola desenvolve relacio-
nadas às tecnologias educacionais.

Resultados
Algumas mudanças foram observadas, 

no caso da resistência dos professores ao 
uso do laptop, a qual diminuiu, uma vez que 
havia a necessidade constante da utilização 
desta ferramenta por parte dos alunos para 
levantamento de informações e à medida que 
era utilizada, o medo e dúvidas que faziam 
os professores se sentirem desconfortáveis 
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para manusear o equipamento (que foram 
mencionados durante as entrevistas) foram 
sendo dirimidas.

Devido ao uso intensivo por várias 
turmas ao mesmo tempo da internet, houve 
uma diversificação do uso dos equipamen-
tos e da rede, buscando-se solução para os 
momentos que não era possível a utilização 
da internet. Assim, alguns professores passa-
ram a utilizar o recurso da webquest off line, 
isto é, questões orientadoras da pesquisa 
que geralmente são disponibilizadas em 
sites específicos passaram a ser colocadas no 
servidor da escola e os alunos acessavam-nas 
por meio da rede local.

Um outro ponto positivo se refere à 
mudanças na organização temporal do cur-
rículo, pois nessa escola, os professores das 
séries iniciais tinham horários bem definidos 
para aula de Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências etc. e isto se tornou desnecessário 
quando passaram a trabalhar com um tema 
gerador. A duração das aulas foi modificada 
e os professores perceberam que não era 
mais necessário a determinação de uma hora 
de aula por área disciplinar, o que tornou o 
processo mais interdisciplinar.

Como parte dos alunos desta escola é da 
zona rural e de classe média baixa, a maioria 
dos alunos do 1º ano teve sua primeira expe-
riência de uso da internet e tecnologia móvel 
para fazer pesquisa neste projeto, estenden-
do este espaço para além da biblioteca.

Na Mostra Científica a escola abriu as 
portas para a comunidade mais ampla da ci-
dade, o que possibilitou a entrada de pessoas 
que representam uma maior diversidade 
socioeconômica, étnica e cultural, além da-
quelas com as quais as crianças estão acostu-
madas a conviver. Este fato pode contribuir 
para a diminuição de preconceitos, através 
da oportunidade destas que interagirem com 
os alunos da escola e destes entre si. 

Considerações finais
A utilização do recurso da tecnologia 

móvel possibilitou o levantamento de infor-
mações, a sistematização de dados e a mobi-
lidade dos alunos entre as diferentes séries 
para compartilhamento de informações e 
interação entre os estudantes. Os conteúdos 
curriculares foram explorados nas áreas de 
Língua Portuguesa, Geografia, História e 
Ciências, de forma interdisciplinar. Durante 

a execução do projeto a escola contava com 
247 alunos e 12 professores que vivenciaram 
diversas situações e interações de valoriza-
ção das pessoas de origem afro-brasileira 
da comunidade e reformulação de conceitos 
negativos sobre a negritude.

A utilização de um recurso tecnológico 
como o Laptop educacional do PROUCA 
e seus aplicativos, faz-se necessário para 
aperfeiçoamento de práticas pedagógicas. 
A capacitação técnica do manuseio destes 
equipamentos pelo professor em sala é 
necessidade básica para qualquer projeto 
correlacionado à inclusão digital no processo 
educacional, principalmente no que se refere 
à prática pedagógica com crianças em fase de 
alfabetização.

A escola estudada propicia aos profis-
sionais envolvidos no projeto, aparatos de 
formação independentes. Estes trabalhos 
possuem grande importância dentro do con-
texto geral, mas não descartam a necessidade 
da formação oficial ofertada e desenvolvida 
pelo MEC e SEDUC.

A utilização correta dos recursos tec-
nológicos pela criança com auxilio do pro-
fessor possibilita o desenvolvimento de seus 
conhecimentos e suas habilidades de forma 
orientada, diminuindo as chances delas se 
dispersarem com as múltiplas informações 
disponíveis com a utilização das tecnologias. 
Para isso, a capacitação técnica e pedagógica 
dos profissionais envolvidos se torna essen-
cial, desta maneira, o professor compreende 
seu papel como intermediador do conhe-
cimento, evitando o uso indiscriminado de 
recursos tecnológicos.

Cabe aos profissionais envolvidos dire-
tamente no processo de ensino aprendiza-
gem, em especial os professores, mesmo sem 
o amparo necessário do Estado, procurar so-
lucionar dificuldades encontradas da melhor 
maneira possível. Não permitindo que falhas 
institucionais impossibilitem às crianças o 
acesso aos recursos digitais, deixando-as às 
margens dos avanços tecnológicos.

Notas
¹ Autor das fotos: Alois Andrade 2011
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 Ribeirinhos e Quilombolas da Amazônia Legal integrados atra-
vés do Lúdico e Religiosidade

Liana Ferraz Bedôr Jardim
Secretaria de Estado da Educação de Rondônia
Larissa Ferraz Bedôr Jardim 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia Câmpus Colorado do 
Oeste

A Romaria do Divino Espírito Santo do 
Guaporé é tradição afro-brasileira centená-
ria, aguardada por todas as Comunidades do 
Vale do Guaporé e região circunvizinha.

Segundo declarações do senhor Militão 
Pereira de Brito, Presidente da Irmandade 
do Divino Espírito Santo em Pimenteiras do 
Oeste, a peregrinação da Coroa do Divino é 
fruto da dedicação e esforço dos membros 
da Irmandade do Senhor do Divino Espírito 
Santo, do Vale do Guaporé-RO, no sentido de 
manter a tradição das celebrações em louvor 
ao Divino. A Festa do Divino tem sua origem 
em Portugal e foi estabelecida pela Rainha 
Dª.Isabel, casada com o Rei D. Diniz, por 
volta das primeiras décadas do século XIV.

É um momento ímpar de misticismo, a 
“Fé e o lazer”, quando os devotos realizam o 
percurso via fluvial,que ocorre entre Vila Bela 
da Santíssima Trindade, no Mato Grosso e 
Guajará-Mirim-Rondônia. Dentre as locali-
dades localizadas as margens do Rio Guaporé 
tem sempre uma Comunidade que irá sediar 
o Festejo, a escolha dessas acontece através 
de sorteio, mediante diretoria da Irmandade, 
membros e demais participantes.

Nesse sentido, percebemos que a ludi-
cidade faz parte do nosso cotidiano, que veio 
unida com o folclore lusitano e a religiosida-
de africana, incluindo os contos, histórias, 
lendas e superstições que se perpetuam pelas 
vozes adocicadas das negras, e também jo-
gos, as brincadeiras de roda, festas, técnicas 
e valores. 

Segundo Kishimoto (1997), o lúdico 
tem a sua origem na palavra latina “ludus” 
que quer dizer “jogo”. Se estivesse limitada 
a sua estirpe, o termo lúdico estaria se limi-
tado apenas ao jogar, ao brincar, a animação 
espontânea.

É necessário informar que unimos a 
realização do Festejo do Divino, tradição 
religiosa milenar, com a realização de uma 
oficina de lúdico, aproveitando o momento 
de ludicidade coletiva para os quilombolas 

e ribeirinhos, realizando a integração dos 
mesmos, sendo realizada na Comunidade 
sorteada para sediar o evento religioso em 
terra firme. A Comunidade Ribeirinha que 
sediou o Festejo do Divino Espírito Santo, 
nesse ano de 2012, foi Piso Firme na Bolívia.

 Devotos de grande diversidade quanto 
à faixa etária, cultural e social participaram 
da Oficina de Lúdicos, visando à integração 
entre os romeiros que acompanham o cor-
tejo no Rio, em barcos, e a comunidade que 
aguarda em terra firme.

Trabalho, Fé e festa. Dimensões da 
vida social em torno das quais surgiram, 
transformaram-se e permanecem vivas as 
manifestações culturais do nosso povo.  A 
religiosidade, que se traduzem em festas, ri-
tuais, cantos e danças. Espetáculos e festejos 
que celebram o Ciclo da Romaria do Divino 
Espírito Santo do Guaporé. 

A música, o canto, os contos, as brin-
cadeiras constituem um conjunto rico e di-
versificado que mostra toda a força e beleza 
da imaginação, criatividade e capacidade de 
realização da nossa gente, ao longo de sua 
história.

Segundo Paes (2001) é pelo trampolim 
do riso e não pela lição da moral que se chega 
ao coração das crianças, sendo assim, pela 
via da ludicidade promovemos a inclusão 
dessa população tão esquecida, através da 
confecção e utilização de jogos e brinquedos 
educacionais, visando promover a cidadania 
e a Educação.

A Oficina de Lúdicos é uma ferramenta 
de transformação, por possibilitar apren-
dizagens na convivência, sociabilidade e na 
participação na vida em comunidade, permi-
tindo vivenciar ações solidárias, inclusivas 
e democráticas. Ação social que congrega 
diversas culturas ribeirinhas, a qual possi-
bilita a construção dos saberes através da 
prática de jogos e atividades recreativas, 
favorecendo momentos de descontração e 
descobertas, levando a conhecer e respeitar 
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o outro, fomentando a interculturalidade e a 
ética.

A pluralidade e a relevância das mani-
festações culturais decorrem da conjunção 
entre ciclo da seca e a absorção das culturas 
indígena, afro e da miscigenação brasileira 
envolvendo toda população ribeirinha.

Esse festejo faz parte do dia a dia dos 
ribeirinhos, marca forte de religiosidade e 
Fé, promovendo a integração entre todos in-
dígenas, quilombolas, caboclos, seringueiros 
e demais etnias presentes na região.

A participação em festas populares re-
gionais, quase sempre religiosas,é de grande 
importância para esse povo místico e fervo-
roso. A vivência da Fé requer do devoto ab-
negação das facilidades mudanas, pois seguir 
o cortejo em barcos,por aproximadamente 
cinqüenta dias, permanecer  na Comunidade 
dependendo da doação e da boa vontade do 
próximo.Não é fácil, porém constitui um 
período de entrega ao Sagrado.

 Entretanto, há pessoas  que não com-
partilham dessa crença, devido à diversidade 
cultural e neste contexto a utilização de jogos 
e brincadeiras educativas serve de estímulo 
a todos aqueles comprometidos com a inclu-
são, que interage com o diferente estigando 
essas pessoas ao prazer pela aprendizagem 
significativa e diferenciada.

Atividades lúdicas coletivas comple-
mentam o desenvolvimento do indivíduo, 
pois estimulam o raciocínio lógico, por meio 
da arte e da religiosidade compartilhadas por 
toda a Comunidade ocorrendo à integração 
por meio do lúdico e da religiosidade. No 
sentido de prepará-los para ver o mundo 
com olhares sensíveis, onde a escrita, a fala e 
a imaginação criativa servem de instrumen-
tos compreensivos e criativos, fomentando a 
interação entre as diversas etnias do Vale do 
Guaporé.

 Na região Amazônica o esforço pela 
integração é constante, sabe-se o quanto é 
grande a diversidade sócio-econômica e po-
lítica, em função de diferenças geográficas, 
de dependência administrativa, de infra-es-
trutura física e de recursos humanos, entre 
outras peculiaridades

E ao proporcionar jogos e brincadeiras 
os indivíduos tem oportunidades de desen-
volver suas habilidades e potenciais, além de 
aprimorar valores morais, através das regras 
pré-estabelecidas. De acordo com Santos 
(2001), através da ludicidade surge uma 

nova postura existencial, cujo paradigma 
é um novo sistema de aprender brincando 
inspirado numa concepção de educação para 
além da instrução; mas leve suave e praze-
rosa. 

A realização de jogos, brincadeiras e 
eventos culturais propicia o desenvolvimento 
do pensamento artístico e da percepção es-
tética dessa população ribeirinha de que en-
contre o que caracterizam o modo próprio de 
ordenar e dar sentido à experiência humana: 
pois desenvolve sua sensibilidade, percepção 
e imaginação tanto ao realizar formas artís-
ticas quanto na ação de apreciar e conhecer 
as formas produzidas por ele e pelos colegas, 
pela natureza e nas diferentes culturas. Le-
vando-os a ver as diferenças como formas de 
fortalecimento, quanto Comunidade. Uma 
vez que como cidadãos, é impossível ficar à 
margem da demanda. 

Pensar em igualdade é contemplar dife-
renças, sobretudo os locais, o que supõe lutar 
contra o preconceito, evitando a discrimina-
ção que corroí e nos transforma, metaforica-
mente, em cegos, surdos e mudos. É preciso 
escolher não ser racista e preconceituoso, ser 
humano e usar da possibilidade de amenizar 
a tensão que nos sufoca pensando e fazendo 
valer o direito a reivindicar a igualdade 
sempre que a diferença nos inferioriza e, 
ter como alternativa, reivindicar a diferença 
sempre que a igualdade nos descaracteriza 
como ensina Boaventura de Souza Santos 
(2006).

As populações ribeirinhas amazônicas 
estão localizadas em áreas geograficamente 
de difícil acesso, expostas a marginalização 
de uma cultura dominante, mas capazes de 
realizar trabalho coletivo, de lidar com a di-
versidade, a diferença e o conflito, possibili-
tando a vivência harmônica entre as diversas 
etnias que vivem na região.

           Na Amazônia as grandes roma-
rias são realizadas por via fluvial, tornando 
possível os devotos aprimorar o auto-con-
trole,os medos e emoções,uma vez que estão 
sob tensão permanente no Rio,entretanto 
os ribeirinhos desenvolvem nesse momento 
valores morais,como maturidade, solidarie-
dade, ética compartilhando saberes que vão 
além do corpo físico.

A aprendizagem está, principalmente, 
na habilidade de estabelecer conexões, revê
-las e refazê-las. Com isso, a aprendizagem 
deixa de ser algo passivo para tornar-se uma 
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obra de reconstrução permanente, dinâmica 
entre sujeitos que se influenciam mutuamen-
te. Sendo fundamental saber ler a realidade 
com acuidade, para nela saber intervir com 
autonomia.

Contribuindo, assim, para a formação 
de cidadãos conscientes, aptos a decidirem 
e atuarem na realidade sócio- ambiental na 
qual encontra-se inseridos e comprometidos 
com a vida, com o bem-estar de cada um e da 
sociedade como um todo.

Essas providências são essenciais, por-
que demonstram que a sociedade brasileira 
ainda não conseguiu reduzir satisfatoria-
mente, as desigualdades socioeconômicas 
que obrigam muitas famílias a buscar no 
trabalho das crianças uma alternativa para a 
composição de renda mínima, “roubando” o 
tempo da infância e o tempo da escola (MEC, 
2006), colocando-as as margens da cultura 
dominante.

Os seres humanos têm necessidades 
individuais e específicas, cuja compreensão 
facilita o entendimento do outro quanto 
sujeito.

Os quilombolas e demais ribeirinhos 
desenvolvem competências e habilidades que 
promovem o desenvolvimento, a educação, 
a inclusão, a cidadania e a sustentabilidade 
da Comunidade, através da manutenção de 
tradições religiosas e das brincadeiras.

Segundo Kotler (1999), necessidades hu-
manas são os estados de carência percebida e 
o comportamento motivacional, é explicado 
pelas necessidades humanas. E de acordo 
com a hierarquia das necessidades o psicó-
logo Abraham Maslow as classifica como: 
necessidades fisiológicas que correspondem 
a fome, sede, sexo, descanso e o ar; as neces-
sidades de segurança física e financeira ou 
seja a proteção; as necessidades sociais de: 
amor, amizade, filiação; as necessidades de 
estima e ego, caracterizada pela necessidade 
de status, o respeito, a auto-estima, o sucesso 
e o reconhecimento; e as necessidades de 
auto-realização ou auto-satisfação que dizem 
respeito as Férias, cursos, universidades e 
organizações de caridade ou seja a busca da 
realização.

É essencial conhecer as principais mo-
tivações de ribeirinhos e quilombolas para 
conseguir promover a inclusão social, além 
de solidificar o intercâmbio cultural.

Este trabalho foi formulado através de 
uma pesquisa exploratória, pois de acordo 

com Malhotra (2001, p. 105) “[...] a pesquisa 
exploratória é usada em casos nos quais é 
necessário definir o problema com maior 
precisão, identificar cursos relevantes de 
ação ou obter dados adicionais antes que se 
possa desenvolver uma abordagem.” Ou seja, 
a pesquisa exploratória deve ser utilizada 
sempre que o pesquisador necessitar de um 
entendimento melhor sobre a situação a qual 
está estudando. 

A pesquisa exploratória são investiga-
ções de pesquisa empírica cujo objetivo é 
a formulação de questões ou de problema, 
com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar as familiaridades do pesquisador 
com um ambiente, fato ou fenômeno para 
a realização de uma pesquisa futura mais 
precisa ou modificar e clarificar conceitos 
(MARCONI, LAKATOS, 2006, p.85).

 A Oficina de Lúdicos foi realizada no 
período de 24 a 27/05/2012, durante a Festa 
do Divino Espírito Santo do Guaporé, em 
Piso Firme na Bolívia, produzindo brinque-
dos a partir de material reciclado, realizando 
atividades recreativas com 50 participantes, 
crianças e professores, integrantes de diver-
sas Comunidades Ribeirinhas Quilombolas 
do Vale do Guaporé. 

Houve a produção e distribuição de ma-
terial apostilado, certificação do evento com 
carga horária de 36h para os participantes, 
além de distribuição, brindes e sorteios de 
kits educativos.

Bem como observou o perfil socioeco-
nômico e cultural, além da diversidade de 
gênero e etnias em relação ao interesse pelo 
conhecimento, através da participação na 
Oficina de Lúdicos. 

A partir da análise dos fatos, temos 
convicção que os festejos religiosos e a brin-
cadeira educativa, despertam a consciência 
coletiva nas Comunidades Ribeirinhas e 
Quilombolas, revelando a força da cultura 
secular afro descendente, unindo o profano 
ao Sagrado. 

Demonstração que vai além da reli-
giosidade tão ardente nas Comunidades 
Quilombolas do Vale do Guaporé. Essa 
romaria significa uma nova forma de pensar 
o Sagrado, pois traz uma gama de elementos 
que reorganizam a relação entre o imanente 
e o transcendente, o profano e o Sagrado.

Assim enfatizamos a carência do co-
nhecimento e da necessidade de atividades 
didáticas pedagógicas prazerosas e esti-
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mulantes. De acordo com Weston (2000) a 
utilização do lúdico torna o ato de aprender 
agradável, interessante, divertido e rico em 
conhecimentos afins. Interessante ressaltar, 
que os brinquedos e jogos foram criados com 
materiais recicláveis, peças e filmes contem-
plando o meio ambiente e a sustentabilidade, 
contribuindo para a formação de cidadãos 
conscientes e promovendo o empoderamento 
do saber pelos integrantes das Comunidades 
Ribeirinhas.

Ressaltamos que o conceito de em-
poderamento é extremamente útil para o 
desenvolvimento de políticas e programas de 
intervenção comunitária (ORNELAS, 2008, 
p. 54).

O Vale do Rio Guaporé, além de fron-
teira natural é detentor de uma cultura afro-
descente única, que se mantêm viva, pelas 
tradições religiosas, que é presente no espí-
rito de solidariedade desse povo, bem como 
o gosto pelo lúdico (jogos e brincadeiras), 
integrando os Remanescentes Quilombolas, 
com as demais populações locais.

 Há que se deixar bem claro que esta 
transição de alguns valores e a conseqüente 
aquisição de outros, não implica no esque-
cimento daqueles, pois “(...) todo amanhã 
se cria num ontem, através de um hoje (...). 
Temos de saber o que fomos para saber o que 
seremos” (FREIRE, 1985)

No cotidiano do povo amazônico, aven-
tura e risco se misturam no vai e vem da vida, 
causando sensação corporal de medo e/ou 
prazer; o lúdico desperta a criatividade para 
vencer os obstáculos; o autocontrole aparece 
aglutinado à religiosidade e realização de 
jogos, cujas emoções /sensações afloram, di-
ficultando a cooperação entre os indivíduos 
presentes na Comunidade.

Ferretti (1995) sugere que existe uma 
complexidade em torno do termo sincretis-
mo, pois este apresenta múltiplos sentidos 
que se aplicam em variadas combinações de 
significados que pode apresentar conforme o 
contexto estudado. É por meio do sincretismo 
que, a religiosidade deste grupo se expressa, 
e manifesta a partir de diversas expressões 
místicas que dão sentido à existência huma-
na. Assim, a experiência religiosa desta co-
munidade se constitui a partir de múltiplas 
possibilidades, visto que a ludicidade faça 
parte disso tudo.

Para Suntton e Smith em Friedmann  
(1996), as pessoas classificadas como mais 

lúdicas, são mais engajadas em atividades 
físicas durante o brinquedo, mais alegres e 
bem humoradas, mais flexíveis com o grupo, 
saíram-se melhor em tarefas como: sugerir 
novas idéias sobre o uso do brinquedo, novos 
títulos para histórias, listas mais ricas de 
nome de animais, de coisas para comer, de 
brinquedos, etc.

É através da ludicidade que o professor 
tem a oportunidade de envolver seus (as) 
alunos (as) eficazmente, despertando a 
atenção e maior participação, estimulando 
a curiosidade, possibilitando espaços mais 
prazerosos ao/a estudante. Tal experiência 
torna o momento de ensino uma experiên-
cia agradável, interessante, divertida e ao 
mesmo tempo rica em conhecimentos afins. 
Além do ensinar, a prática do jogo reduz o 
estresse e abre a mente para a criatividade. 
Tais elementos fazem do jogo uma escolha 
sábia para educar as pessoas a respeito do 
caráter (Weston, 2000), a fim de realizar a 
inclusão cultural e manter firme suas tradi-
ções religiosas. 

Cientes que a utilização de jogos e 
brincadeiras recreativas é mediadora no 
processo de conhecer, compreender, saber, 
saber ser, (re) construir as aprendizagens 
que permeiam o cotidiano dos quilombolas, 
indígenas, caboclos, migrantes.

O lúdico é fator facilitador no processo 
de ensino-aprendizagem, seja o mesmo 
formal ou informal, pois as regras a serem 
seguidas e debatidas, promovendo o em-
poderamento do conhecimento por parte 
da população ribeirinha, de maneira mais 
dinâmica, prazeroso, lúdico e até Sagrado.

No Brasil o acesso às políticas públicas é 
privilégio de uma classe minoritária, na qual 
a população ribeirinha não está inclusa.

Não se pode negar a dificuldade para 
adentrar e permanecer residindo na Amazô-
nia Legal. A complexidade da miscigenação 
gera particularidades que precisam ser (re) 
vistas.

A labuta dos ribeirinhos para sobrevi-
vência, para ter respeitado sua territorieda-
de, suas tradições e histórias, faz com que 
se reconheçam quanto povo detentor de 
uma cultura.  Pois segundo Gellner (1993), 
cultura e comunidade se definem em termos 
uma da outra: cultura é aquilo que uma po-
pulação compartilha e que a transforma em 
comunidade.

Os Remanescentes Quilombolas lutam 
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para manter vivas suas tradições legado este 
que passa de geração para geração, com suas 
múltifacetas entre o sobrenatural e o real. 
Que sabiamente se reconhece no outro, pro-
movendo a integração entre os mesmos de 
forma harmoniosa, tirando lições dos modos 
de viver e visões de mundo que orientam e 
dão sentido as experiências individuais em 
coletividade humana.

Neste contexto o lúdico e a religiosidade 
possibilitam aos Ribeirinhos e Quilombolas 
da Amazônia Legal a integração, a qual não 
é padronização e sim complemento. Cujos 
pontos positivos para toda a população ri-
beirinha são: a inclusão do indivíduo, pois, 
aprende a respeitar/valorizar a diversidade 
cultural; auxilia na compreensão do indiví-
duo quanto cidadão, além de capacitar para 
tomada de decisão, vontade, disposição e 
coragem.

Temos por tudo isso, não apenas a hon-
ra, mas um inegável orgulho em poder com-
partilhar com o maior número possível de 
pessoas o acesso a essa demonstração da 
beleza, grandeza e criatividade dessa gente 
ribeirinha.

Mostramos aos brasileiros, um pouco 
daquilo que somos e da força e originalidade 
da imaginação popular dos milhares de ribei-
rinhos, da religião e dos festejos religiosos. 
E se imaginarmos, ao longo desses 118 anos 
de Romaria do Divino pelo Vale do Guaporé, 
as populações ribeirinhas, em especial os 
quilombolas, que construíram e reconstroem 
nossa cultura, com seus costumes seculares 
de vivência na tradição desse legado.

Certamente será de grande valia e 
constituirá fonte de prazer lúdico a todos que 
tiverem acesso a esse trabalho, e mais ainda, 
aos que tiverem a oportunidade de conhecer 
as realidades ribeirinhas amazônicas.
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O Quilombo de Pedras Negras do 
Guaporé – RO transforma a comemoração 
da Festa de Nossa Senhora da Conceição 
numa manifestação cultural de imensurável 
riqueza de valores religiosos, costumes e 
tradições. Consolida a fé e costumes caracte-
rísticos do grupo.

Pedras Negras está situada no sudoes-
te de Rondônia, a margem direita do Rio 
Guaporé, na porção sul-sudeste do municí-
pio de São Francisco do Guaporé (Fig.1), na 
fronteira entre o Brasil e a Bolívia. O povoado 
é composto por aproximadamente setenta 
pessoas, em sua maioria negra, descendentes 
de antigos quilombolas locais.

Fig.1. Localização da Comunidade Quilombola de 
Pedras Negras no município de São Francisco do 

Guaporé  RO.
Fonte: SEDAM/SIPAM, 2006

Atualmente a população vive de ativida-
des de subsistência e da coleta de castanha, 
além da pesca e da agricultura de mandioca.

Este local faz parte da história colonial 
guaporeana desde a época do mercantilismo 
do Vale do Guaporé que como as demais 
comunidades quilombolas deste Vale, advêm 
do colonialismo português do século XVIIII 
e XIX. 

Em Vila Bela da Santíssima Trindade e 
do Real Forte Príncipe da Beira constituída 
principalmente de escravos fugitivos da 

construção dessa fortificação e da mineração 
de ouro e extrativismo vegetal, realizado na 
região.

Foi o Governador de Rolim de Moura, 
durante o século XVIII que instalou nessa 
localidade um posto militar para proteção 
das fronteiras. No início das décadas do sé-
culo XIX, iniciou-se o processo de abandono 
e de despovoamento da região local. Devido 
a isto, a população ficou em pleno abandono 
por parte de suas lideranças, o que resultou 
na preferência de permanência no local, por 
populações negras e quilombolas do Vale do 
Guaporé.

A comunidade de Pedras Negras encon-
tra-se em situação de absoluta decadência 
e abandono, apresentando declínio popu-
lacional marcante devido a ausência de in-
vestimentos governamentais que estimule a 
permanência e o crescimento da comunidade 
rural além de existir grandes influências por 
partes das ONGs ambientalistas.

 A região sempre foi povoada por negros 
que eram escravos foragidos de Vila Bela 
e de outras regiões, militares das tropas 
de aventureiros, pedestres e mulatos, que 
compuseram essa comunidade de Pedras 
Negras. Estes participavam efetivamente 
do extrativismo da borracha e da poaia, eles 
trabalhavam de forma livre e totalmente 
independente.

Essa comunidade tem a cultura ribeiri-
nha tradicional que mantém seus próprios 
valores e costumes, trabalham produzindo o 
extrativismo e o plantio de lavouras para a 
subsistência da sua própria família.

A comunidade remanescente quilombo-
la de Pedras Negras do Guaporé tem dezes-
sete famílias de descendentes quilombolas, 
situada no município de São Francisco do 
Guaporé RO cuja área geográfica se sobrepõe 
com a da Reserva Extrativista (RESEX) de 
Pedras Negras que se localiza aproximada-
mente 62º 52’ Oeste e 12º 60’ ao Sul; possui 
aproximadamente noventa mil hectares e sua 
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principal atividade econômica é a exploração 
da castanha do Pará, como explica as teorias 
de Bandeira, sobre a posse de terras destas 
comunidades.

Gonçalves (2004) discorre que as 
comunidades remanescentes quilombolas 
são grupos sociais com a mesma identidade 
etnocultural, delimitada por uma mesma 
territorialidade, mas as gerações mais jovens 
se submetem à aculturação da nova terra 
gerando conflitos. Mas, todos queiram ou 
não acabam sofrendo e assimilando muitos 
aspectos da nova cultura, principalmente 
na língua. Suas ligações com o passado qui-
lombola residem na sobrevivência de antigas 
tradições culturais de produção, presentes 
nas mulheres mais idosas. Além de um modo 
de vida desvinculado do predominante na 
sociedade envolvente. 

O acesso à comunidade de Pedras 
Negras é feito por via fluvial; por envolver 
população tradicional e fazer uso racional 
dos recursos naturais, a RESEX de Pedras 
Negras representa um grande diferencial 
para o ecoturismo, pois esses aspectos 
constituem seu principal atrativo. Apesar de 
enfrentar problemas na área de demarcação 
de terras, saúde e educação, além de encon-
trar-se numa Reserva Extrativista Estadual.

Cabe ressaltar a importância que tem 
esse rio para a região, como meio de trans-
porte, alimentação pelo pescado, uso na 
agricultura e fonte turística.

Quando se constata a riqueza criativa 
das vivências dos moradores das comunida-
des remanescentes de quilombos, principal-
mente dos mais velhos e das mulheres. No 
que diz respeito ao uso das ervas medicinais, 
no modo de trabalhar a terra, de tirar dela 
seu sustento, nas linguagens gestuais, na 
música, nas festas, no modo de se divertir, de 
cantar, dançar e rezar vê-se a importância de 
ter acesso a esse conhecimento. 

É nesse conhecimento que constitui o 
contexto em que se tecem as teias de signi-
ficados que recriam incessantemente sua 
cultura e sua identidade contrativa; isto é, 
a afirmação da diferença. Como se percebe 
pela tradição e costume através das festas 
populares quase sempre se refere aos eventos 
religiosos nas Comunidades Remanescentes 
Quilombolas Guaporeanas.

A religiosidade é a coluna mestra dessa 
Comunidade fiel as suas tradições. Costumes, 
crenças, rituais ricos em ritmos, canções e 

superstições transmitidos pelos ancestrais a 
caracterizam como grupo. Manter viva suas 
raízes é o objetivo dessa gente ribeirinha.

Há setenta e oito anos a Comunidade 
Quilombola de Pedras Negras do Guaporé 
festeja o dia de Nossa Senhora da Conceição 
(Fig.2).

Fig.2. Imagem de N. Srª da Conceição
Fonte: Jardim, 2011

Na festa de Nossa Senhora da Concei-
ção, no dia 08 de dezembro, as mulheres 
se fazem presentes em todos os momentos, 
desde a organização da mesma até a sua rea-
lização quando a Comunidade celebra mais 
um momento de esperança e Fé, contando 
também com a presença de visitantes que 
vem abrilhantar a festa.

A festa de Nossa Senhora da Conceição 
remonta de uma tradição portuguesa. Essa 
festa é uma relíquia histórica transmitida de 
geração a geração, trazendo renovação espi-
ritual e valorização da cultura quilombola. 
Surpreendente por sua tipicidade os festejos 
transcorrem em três dias consecutivos.

Assim os festejos religiosos se des-
tacam como fonte de integridade e numa 
comunidade quilombola. Tradição embalada 
por crenças, cânticos, rezas, superstição e 
promessa que revelam a cultura afrodescen-
dente, como forma de sincretismo religiosa, 
que mudam o meio, transformando-o num 
lugar único de Fé.

O Quilombo de Pedras Negras do 
Guaporé tem como base em sua economia 
pautada no extrativismo e na agricultura de 
subsistência, aonde o cotidiano é marcado 
pelo companheirismo e pela labuta na roça. 
Mesmo numa Comunidade pequena e distan-
te de outras populações há desentendimento 
e ressentimento, características peculiares 
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do seu humano, gerando disputas, criticas e 
intrigas.

A festa de Nossa Senhora da Conceição 
é um acontecimento impar para a Comuni-
dade Quilombola de Pedras Negras, pois 
é algo marcante, planejado e aguardado 
ansiosamente pela sua realização, momento 
que celebra a Fé e a religiosidade de uma 
população remanescente que mantém suas 
tradições unindo o sagrado ao profano.

Essa comemoração é designada pelos 
ribeirinhos e quilombolas como Festejo que 
ocorre entre o dia 05 a 08 de dezembro, 
quando a Comunidade se reúne para celebrar 
a Santa de sua devoção, que é Nossa Senhora 
da Conceição.

Há 79 anos ocorre essa Festa na Comu-
nidade cuja responsabilidade da execução 
da mesma é da Perpétua (pessoa designada 
para continuar com a tradição)( Fig.3), esse 
legado é passado de mãe para filha.

Fig.3 Perpétua 
Fonte: Jardim, 2011

A tradição cultural serve para promover 
a integração entre os membros da Comuni-
dade, pois vivenciam emoções, sentimentos 
que compartilhados fortalecem os indivíduos 
por se sentirem pertencentes a um grupo 
social no cotidiano. Cotidiano esse, rico em 
manifestações, atos e palavras que celebram 
a cultura local.

A festa de Nossa Senhora da Conceição 
é um tempo sagrado, onde evoca e agradece 
a proteção dessa Mãe Generosa, caridosa e 
bondosa, cuja veneração a Nossa Senhora da 
Conceição é revestida de muita emoção e Fé, 
através das demonstrações e depoimentos.

Logo, as festas no nosso país constituem 
um tempo de união, celebração, alegria com-

partilhada que propicia a união das pessoas 
independentes e etnias, visando desfrutar a 
alegria do festejo. Alegria esta, demonstrada 
através do acolhimento ao próximo, partilha 
de comidas e maior tolerância a diferença.

A festa é capaz de fazer com que as pes-
soas deixem seu trabalho, deixem sua rotina 
para se dedicar á festa. São dias que têm 
características de feriado, pois fazem parte 
do calendário das comunidades, por isso são 
importantes; esses acontecimentos chegam a 
ter mais importância que os feriados oficiais 
para as populações ribeirinhas.

O que explica tão fato é o caráter reli-
gioso que envolve o acontecimento, sempre 
ligado á Fé e a devoção do grupo, caracteri-
zado a festa como mediadora do encontro de 
Deus com o povo, ritualizado as atividades 
voltadas ao sagrado é ordenado a maneira 
pela qual a festa é conduzida pelos atores 
sociais que a compõem, pois todo o festejo 
tem um rito e este rito tem sua ordenação 
que não muda (Barros, 2002)

As festas religiosas configuram-se como 
eventos ligados ao sincretismo cristão e as 
crenças da Comunidade. O ribeirinho cum-
pre suas promessas e graças recebidas por 
meio de rituais realizados durante os três 
dias do festejo, através do café da manhã 
comunitário, procissão para buscar os juízes, 
juízas e a imagem da Santa, tríduo e o baile 
dos juízes.

Os juízes são em número de quatro, 
sendo dois femininos e dois masculinos, 
formando assim dois pares, sorteados pela 
equipe responsável do festejo, os quais deve-
rão auxiliar na organização e planejamento 
da mesma no ano vindouro ( Fig.4). Pois 
cada rito utilizado durante o ato do festejo, 
tem que ser pensado para ser realizado num 
determinado espaço; público ou privado, 
mas que será no momento da festa de uso 
comunitário.

Fig.4. Juízes 
Fonte: Jardim, 2011.
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Inicia-se a comemoração no dia seis de 
dezembro, quando a Comunidade é acordada 
pela explosão de fogos de artifícios, a famosa 
alvorada anunciando a proximidade da gran-
de festa.

Dia seguinte realiza-se a procissão con-
gregando toda Comunidade que segue com a 
imagem da Virgem passando pelas casas dos 
“Juízes da Festa”, prosseguindo até a Igreja 
para a celebração do tríduo (Fig.5). 

Fig.5. Procissão  
Fonte: Jardim, 2011.

O juiz apresenta a imagem de Santa 
aos fieis que prosseguem em procissão até a 
igreja, tendo início tríduo. Este é celebrado 
com muita piedade e devoção por toda Co-
munidade (Fig.6).

Fig.6 Celebração do tríduo na 
Igreja

Fonte: Jardim, 2011

Terminado o tríduo os devotos dirigem-
se para a residência da “Senhora Perpétua”, 
denominação dada à responsável pelo feste-
jo, para uma grandiosa confraternização.

Após elevar preces, suplicas e agradeci-
mento ao Divino durante a celebração reli-
giosa, acontece então à parte social da festa, 
a profana, com apresentações de grupos 
danças, canções, ritmos, bebidas e comidas, 
que são servidos a todos os presentes sem 
exceção, gratuitamente, mesmo para aqueles 
que não fazem parte da Comunidade.

A igreja é decorada de forma singela e 

com grande carinho pelos responsáveis da 
mesma. A pessoa responsável pela decoração 
da Igreja é designada pela Comunidade, 
através de sorteio, pois é uma honra fazer 
parte da equipe responsável pela realização 
desse festejo.

Na decoração utiliza-se papel crepom 
e TNT, além de flores nas cores do manto 
Mariano; branco e azul, em alusão a Paz e 
imensidão do amor divino.

O tríduo a Nossa Senhora da Conceição 
é realizado com rezas, cânticos, ritmos e 
pregação que retratam a devoção Mãe San-
tíssima. Após a louvação, se dirigem para a 
casa da Perpétua, onde é realizada a festança 
com muita comida e animação (Fig.7).

Fig.7. Café da manhã comunitário.
Fonte: Jardim, 2011

No último dia, dia 08 de Dezembro pela 
manhã é feito o mesmo cortejo pela comu-
nidade, buscando os juízes com cantoria 
e soltando fogos para a casa da Perpétua e 
lá é realizado o baile dos Juízes e todos em 
seguida dançam no salão (Fig.8). A festa se 
estende por todo o dia e vai pela noite.

Fig.8. Baile dos Juízes.
Fonte: Jardim, 2011

Durante o final da festa é realizado um 
sorteio para designar as pessoas que irão 
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assumir os cargos para o ano seguinte: Juiz 
e Juíza da festa, e demais cargos como: os 
animadores da festa, os fiscais para verificar 
se está faltando alguma coisa para os convi-
dados, os seguranças dos bêbados, o pessoal 
da cozinha, o pessoal da limpeza, as pessoas 
que vão doar alguma coisa, etc.

Assim, finaliza o Festejo de Nossa 
Senhora da Conceição em Pedras Negras 
do Guaporé, criando uma expectativa na 
comunidade, (re) passando um legado 
cultural de valor imensurável do ponto de 
vista étnico-cultural, entre os remanescentes 
quilombolas. Através de sua religiosidade, 
do seu cotidiano e do modo de ser de seus 
integrantes revelando a sua identidade cul-
tural, quanto sujeito. 

Sendo a religiosidade um elemento 
importante para construção e manutenção 
da identidade quanto comunidade.

Uma vez que, as características especí-
ficas de diferentes grupos sociais permitem 
que os mesmos se reconheçam, pois são 
estilos de vida, formas de ver o mundo, im-
bricados nas experiências vivenciadas por si 
e seus ancestrais. Assim, a história de cada 
grupo é só sua, ao mesmo tempo em que 
assemelha-se à história de muitos outros 
grupos pelo Brasil afora, que lutam por direi-
tos, em particular pelo direito à terra em que 
habitam, trabalham e constroem suas vidas 
(GUSMÃO, 2001,p. 358).

A partir dessas considerações, temos 
convicção que a Festa de Nossa Senhora da 
Conceição é um tema relevante que contribui 
com o despertar da consciência coletiva no 
Quilombo de Pedras Negras do Guaporé, 
revelando a força da cultura quilombola 
unindo o profano ao sagrado. Demonstração 
que vai além da religiosidade tão ardente 
nas Comunidades Quilombolas do Vale do 
Guaporé.
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Introdução
A mais recente inovação tecnológica 

na área educacional, já incorporada em 
vários segmentos sociais, são os dispositivos 
móveis, tais como o tablet, iPad, iPhone, 
celulares, smartphones entre outros. Atual-
mente existe uma tendência cada vez maior 
para a inclusão de dispositivos móveis em 
sala de aula, disponibilizados com o intuito 
de melhorar o aprendizado e as práticas de 
ensino, segundo Gomes (2011). 

Pesquisadores como Moran (2012), 
Valk et al. apud Goundar (2011) acreditam 
no potencial educacional do uso de disposi-
tivos móveis em salas de aula, pois avaliam 
que as vantagens de simplicidade (mais fácil 
de aprender e usar que um computador de 
mesa) e melhoria de acesso (possibilidade de 
uso em qualquer lugar e a qualquer momen-
to) são atualmente a forma mais barata de se 
ter acesso à internet. Moran (2012) destaca 
que as principais características destes dis-
positivos são: mobilidade, flexibilidade tem-
poral e espacial e também facilidade de uso. 
Para este autor, ensinar e aprender podem 
ser feitos de forma mais flexível, ativa e foca 
no ritmo de cada um. 

A utilização dos dispositivos móveis ex-
pandiu o conceito de comunicação pessoal. 
Eles vêm equipados com diversos recursos, 
além de serviços online pela Internet, mas 
também apresentam uma série de restrições, 
tais como: o tamanho do visor é reduzido, 
existe problema de comunicação que é cara 
e lenta, a capacidade de processamento 
(processador) é limitada, a memória tem 
capacidade inferior se comparados aos de 
notebooks e computadores pessoais, a escri-
ta nestes dispositivos é difícil e trabalhosa, 
entre outros (Weiss, 2005).

Diante das características, vantagens e 
desvantagens da utilização desta tecnologia, 

surge o questionamento: quais são as mu-
danças na sala de aula, principalmente com 
relação ao professor? O professor necessita 
de capacitação para ensinar de forma dife-
rente, pois a incorporação de dispositivos 
móveis implica na adoção de aprendizagem 
centrada no aluno. Cabe esclarecer que o 
foco são os resultados na aprendizagem e 
não com a tecnologia do dispositivo móvel. O 
fato é que os professores são solicitados cada 
vez mais a incorporar a tecnologia para criar 
recursos didáticos informáticos, mas que não 
fizeram parte de sua história como alunos, 
nem de sua formação como professores. 

Para o professor integrar esta tecnologia 
na sua sala de aula, é preciso deter o domínio 
instrumental bem como o conteúdo a ser tra-
balhado. No entanto, a produção destes con-
teúdos pedagógicos digitais especialmente 
adaptados para dispositivos móveis (tablet), 
algumas vezes requer conhecimentos com-
putacionais de alta complexidade, pois não 
se limitam a uma simples transposição do 
livro didático (estático) para o meio digital 
(dinâmico). 

Este artigo apresenta a proposta de rea-
lizar a aproximação entre o profissional de 
informática com professores formadores de 
licenciatura da área de química, para cons-
truir conteúdos didáticos visando a incorpo-
ração tecnológica dos dispositivos móveis na 
prática escolar destes educadores. Portanto, 
o objeto desta pesquisa é a comunicação, ou 
melhor, os diálogos originados nesses en-
contros destinados à construção de material 
didático digital. Outra razão é instigar os 
professores formadores a repensarem novas 
formas de organização curricular visando à 
incorporação dos dispositivos móveis nas 
matrizes curriculares da formação inicial e, 
desta forma, contribuindo para a formação 
permanente dos professores formadores nos 
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cursos de licenciatura em química. Para atin-
gir este objetivo, se faz necessário o estudo 
sobre as características e o impacto desta 
tecnologia na educação, bem como sobre a 
formação de professores em TIC.

Principais características dos dis-
positivos móveis

A categoria tecnológica para dispositi-
vos móveis e de mão incluem iPads, telefones 
móveis (celulares), smartphones e tablets. 
Os dispositivos móveis mais completos de-
sempenham funções de correio eletrônico, 
agenda, TV portátil, serviço SMS (serviço de 
mensagens instantâneas), navegador para 
acesso a páginas HTML (Hypertext Markup 
Language) e WAP (Wireless Access Proto-
col), suporte a Bluetooth (padrão aberto para 
comunicação de rádio de curto alcance e bai-
xo custo), GPS (sistema de posicionamento 
global) e acesso a Internet – 3G. Serviços 
móveis suportam comunicação através de 
chamadas de telefone diretamente ou men-
sagens assíncronas tais como textos (SMS) e 
mensagens de mídia (MMS) .

Nos lares, os computadores e a internet 
são dispositivos tecnológicos cada vez mais 
inseridos no cotidiano das crianças que, por 
meio deles, tem acesso a um ambiente lúdico 
repleto de jogos, atividades, sons, cores, 
movimento e de conteúdos os mais diversos. 
Braga e Santos (2012), ao pesquisarem como 
as crianças pequenas operam estes dispo-
sitivos, afirmam que elas incorporam pro-
cedimentos de navegação, de interação, de 
interatividade, de conectividade, de busca, 
de estabelecimento de ligações e de constru-
ção de conhecimentos (Braga e Santos, 2012, 
p.35).

Weiss (2005)cita algumas característi-
cas de dispositivos móveis:

•Dispositivos móveis tem mecanismos 
de entrada e visores específicos que são bem 
diferentes dos computadores de mesa. Para 
se criar conteúdos digitais adaptados é pre-
ciso entender que existem particularidades 
específicas no processo de interação, bem 
como as características diversificadas de vi-
sores como, por exemplo, estes dispositivos 
não suportam janelas sobrepostas. A entrada 
dos textos é lenta e repleta de erros, mesmo 
com dispositivos com mini-teclados acopla-
dos;

•Dispositivos móveis são usados por 

pessoas em movimento. A atenção destinada 
a interação com o dispositivo é limitada, 
pois as pessoas utilizam o dispositivo móvel 
em situações de movimento e a interação 
com o aparelho é compartilhada com outros 
afazeres. Por exemplo: na fila de um banco, 
caminhando, assistindo TV. Computadores 
de mesa (desktop) recebem foco de atenção 
exclusiva por parte do usuário, mas os dispo-
sitivos móveis não (Kane et al, 2008);

•A conectividade de rede para disposi-
tivos de mão é lenta, não confiável e cara. O 
downloads são demorados, pois as velocida-
des de conexão são lentas.

Em resumo, Weiss (2005) acrescenta 
que, a pessoa, ao utilizar um dispositivo 
móvel, busca respostas rápidas e o conteúdo 
deve levar em conta tanto a impaciência e 
atenção limitada, quanto à alta mobilidade 
durante a utilização do mesmo.

O impacto da utilização dos dispo-
sitivos móveis na educação

Vários autores destacam que a principal 
característica dos dispositivos móveis é a 
flexibilidade espacial e temporal, ou seja, a 
principal vantagem do emprego desta mo-
bilidade é alcançar as pessoas que vivem em 
locais remotos (Moran 2012; Goundar 2011; 
Weiss, 2005). Por exemplo, Goundar cita 
como exemplos um aluno nômade ou um 
trabalhador que viaja com frequência de um 
lugar para outro, que podem se beneficiar da 
tecnologia móvel para acesso a informações 
e materiais de aprendizagem em qualquer 
lugar e a qualquer hora. Isto representa o 
fim do confinamento de estudantes devido a 
distâncias geográficas. Segundo Levy (2004), 
com a conquista da tecnologia o mundo pas-
sa a ser pequeno, voltamos a ser nômades e 
construímos um ciberespaço mundial (Levy, 
2004). “mesmo que não nos movêssemos, 
o mundo mudaria à nossa volta”. Neste 
ciberespaço, todo elemento de informação 
encontra-se em contato virtual com todos e 
com cada um. Dados, textos, sons, imagens, 
mensagens de todos os tipos são digitaliza-
dos e, cada vez mais, diretamente produzidos 
sob o formato digital. 

A utilização dos dispositivos móveis 
deve levar em conta o contexto em que os 
usuários estão inseridos, como por exemplo, 
numa aula de campo. Warschauer cita um 
exemplo de utilização de iPads numa aula 
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de ciências “...os alunos afirmaram preferir 
utilizar iPads do que laptops, devido ao 
peso, a mobilidade, tela sensível ao toque 
e os aplicativos disponíveis”. Na aula de 
ciências, segundo o autor, os alunos tinham 
que investigar os elementos e a composição 
da Terra e da galáxia através de aplicativos 
interativos via internet, acessar a plataforma 
da escola (ambiente colaborativo e-learning), 
registrar e analisar dados de laboratório, bem 
como produzir relatórios. O autor enfatiza 
que os iPads são particularmente úteis para 
a realização de trabalhos de laboratórios pois 
são leves e fáceis de carregar além de propor-
cionar coleta dos dados em movimento.

Os dispositivos móveis oferecem uma 
série de vantagens para a educação, em 
comparação com laptops ou netbooks (Wars-
chauer, 2011):

1. O seu peso mais leve (do que ne-
tbooks ou laptops) e a flexibilidade 
na orientação torna-o muito supe-
rior para realizar leitura digital ou 
para acesso de conteúdo. 

2. A sua capacidade instantânea de tro-
ca rápida entre aplicativos permite 
que as atividades de aprendizagem 
prossigam com menos demora. 

3. A sua interface (tela sensível ao 
toque) permite um elevado grau de 
interatividade do usuário. 

4. Eles proporcionam maior mobili-
dade do que os laptops, ao permitir 
que os estudantes  possam carregá
-los para dentro ou fora de uma sala 
sem ter que fechá-los e reabrí-los 
novamente no caso de locomoção 
e, também, é possível usá-los para a 
coleta de dados móvel ou anotações 
em movimento. 

5. A vida da bateria dos dispositivos 
móveis de longa duração (de 48 a 96 
horas) é mais adequada para um dia 
de escola.

No entanto, também há desvantagens 
na sua utilização na educação. Goundar 
(2012) cita algumas delas:

•Infraestrutura: os dispositivos pre-
cisam de energia elétrica para recarregar a 
bateria que dura de 48 a 96 horas Também 
há necessidade de cobertura móvel (acesso a 
internet), o que pode não ser fácil em locais 
muito remotos ou distantes;

•Tecnologia: os dispositivos não são 
projetados para as realidades rurais de paí-

ses em desenvolvimento e isto significa que 
terão de ser substituídos ou reparados muito 
frequentemente;

•Conteúdos: os editores de países em 
desenvolvimento não têm estrutura consoli-
dada na elaboração de conteúdos educacio-
nais adaptados para dispositivos móveis. Os 
fatores limitantes do dispositivo móvel, tais 
como processador e memória, significa que 
grandes quantidades de dados, especialmen-
te gráficos e animações não são recomenda-
dos. O autor também salienta que nem todos 
os cursos são adequados para o ambiente de 
aprendizagem móvel, tais como cursos muito 
práticos ou puramente técnicos. Os cursos 
de curta duração e teóricos são mais adequa-
dos. O ambiente de aprendizagem pode ser 
enriquecido através da utilização de testes 
para consolidar a síntese do conhecimento e, 
também, para interagir com outros alunos e 
tutores através do sistema de telefonia.

O domínio da linguagem através 
da escrita é primordial na educação e a 
principal desvantagem na utilização dos 
dispositivos móveis, segundo a autora deste 
artigo, é a escrita. A escrita nos dispositivos 
móveis geralmente é realizada através do 
teclado virtual, ou então, em mini teclados 
acoplados. A tarefa se torna penosa, tanto 
quanto for maior o tamanho do texto. Alguns 
dispositivos disponibilizam uma pequena 
caneta, para auxiliar a tarefa de escrita, mas 
isso não significa obtenção de maior faci-
lidade de uso. Esta dificuldade na entrada 
de textos (escrita) é relatada por diversos 
autores (Goundar, 2012; Warschauer 2011; 
Weiss, 2005). Moran cita que “os tablets não 
privilegiam o ato de escrever, fundamental 
para aprender”. Weiss (2005) afirma que 
a entrada dos textos é lenta e repleta de 
erros, mesmo em dispositivos que possuem 
mini-teclados acoplados. Warschauer (2011) 
alerta que os alunos são prejudicados se não 
têm um dispositivo adequado para redigir e 
editar textos.

Com relação aos conteúdos educacio-
nais a serem utilizados no processo de ensino 
aprendizagem, Almeida (2011), aponta que 
uma forma de trabalhar o currículo escolar 
é informatizá-lo, ou seja, colocar o material 
didático na rede; denominado pela autora 
como “WebCurrículo”. Almeida explica que 
WebCurrículo é “o currículo que se desen-
volve por meio das tecnologias digitais de 
informação e comunicação, especialmente 
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mediado pela internet”. Quando esta autora 
cita tecnologias digitais, isto representa todo 
o conjunto de tecnologias disponíveis, sejam 
elas os computadores de mesa, computado-
res pessoais, laptops, netbooks, ultrabooks, 
bem como, os dispositivos móveis. Esta 
autora salienta que 

“...é preciso criar estratégias para 
que os celulares sejam incorpora-
dos, pois oferecem vários recursos 
e não custam nada à escola. A proi-
bição só incentiva o uso escondido e 
a desatenção na dinâmica da aula. 
Geralmente os estudantes, inclusi-
ve de escolas públicas, têm celular 
e o levam a todos os lugares. Ele é 
o instrumento mais usado pela po-
pulação brasileira. Basta olhar as 
estatísticas. O que o Webcurrículo 
prevê é o uso integrado da tecno-
logia. Os alunos, com seu celular, 
podem fazer o registro daquilo que 
encontram numa pesquisa de cam-
po. Podem trabalhar textos e fotos 
e preparar pequenos documentá-
rios em vídeo. Isso precisa estar 
integrado ao conteúdo” (Almeida, 
2011).

O governo federal brasileiro divulgou 
que existem 15.000 aulas em formato digital 
do professor “Khan”, da fundação Lehmann 
nas áreas do ensino de física, química, ma-
temática e biologia no portal do MEC1. No 
ensino de Química, por exemplo, o professor 
pode recorrer a uma grande quantidade de 
material da área disponível na Internet. 
Gabini & Diniz (2009) citam que a contri-
buição que os recursos tecnológicos têm 
trazido ao ensino de Química, por meio das 
simulações, pode colaborar para a reversão 
de uma situação de afastamento desen-
volvida por parte dos alunos em relação ao 
monólogo do professor treinando macetes 
e dicas de como decorar fórmulas e nomes 
de substâncias (Brito, 2000). Resta saber se 
estas aulas disponíveis na Internet atendem 
as características peculiares dos dispositivos 
móveis quanto aos aspectos de interação e 
apresentação em telas com visor de tamanho 
reduzido, uma vez que dependendo do tama-
nho da tela, requer mais rolagem quando há 
muito texto.

Há de ser considerado também a grande 
variedade de aparelhos que são comerciali-
zados. A conseqüência disso é o aumento 
da complexidade ao se projetar aplicações/

conteúdos educacionais, pois é preciso 
considerar que estes dispositivos possuem 
diferentes capacidades de processamento e 
plataformas de trabalho diversificadas (Goo-
gle Android, Apple - iPhone e iPad, Windows 
Mobile, Symbian, Blackberry, entre outras).

O papel do professor e sua forma-
ção

A utilização de tecnologias móveis tais 
como tablets, iPads e netbooks, trazem no-
vos desafios aos docentes. Moran cita essas 
características, ao afirmar...

“as tecnologias móveis trazem 
enormes desafios, porque descen-
tralizam os processos de gestão 
do conhecimento: podemos apren-
der em qualquer lugar, a qualquer 
hora e de muitas formas diferentes. 
Podemos aprender sozinhos e em 
grupo, estando juntos fisicamente 
ou conectados. Na medida em que 
entram na sala de aula o seu uso 
não pode ser só complementar. 
Podemos repensar a forma de en-
sinar e de aprender, colocando o 
professor como mediador, como 
organizador de processos mais 
abertos e colaborativos” (Moran, 
2012)

Moran afirma que a postura, o papel do 
professor muda: “ele sai do centro, da lousa 
para circular orientando alunos indivi-
dualmente ou em pequenos grupos”. Afirma 
também que as tecnologias móveis desafiam 
as instituições a sair do ensino tradicional 
em que os professores são o centro, para uma 
aprendizagem mais participativa e integrada, 
com momentos presenciais e outros a distân-
cia, cujas aulas são mais focadas em projetos 
colaborativos (Moran, 2012). 

Sunkel (2006) argumenta sobre essa 
modificação no papel tradicional do profes-
sor, ao dizer que isto implica no redesenho 
dos espaços de aprendizagem onde os alunos 
tendem a se envolver ativamente e muitas ve-
zes melhor do que os adultos. Acrescenta que 
as tecnologias de informação e comunicação 
(e aí já incluídos os dispositivos móveis) 
também oferecem muito mais informação 
do que um professor pode conhecer e, por-
tanto, muda a base de sua autoridade. Vários 
projetos de informática educacional têm 
demonstrado que, apesar destas mudanças, 
o professor continua a ser crucial para orien-
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tar o processo de aprendizagem no contexto 
educacional (Sunkel, 2006, p.109).

Diante desta nova postura do professor, 
é preciso repensar a formação inicial de 
docentes e os processos de desenvolvimento 
profissional na incorporação das TICs (e aí 
incluídos os dispositivos móveis) na educa-
ção. No entanto, impor a educadores saberes 
descontextualizados, representa um desastre 
educativo, talvez num âmbito maior, pois 
desta imposição surgirá com certeza um fazer 
pedagógico maquiado de modernidade, mas 
recheado de paradigmas e dogmas obsoletos. 
Almeida (2012) afirma que para integrar as 
tecnologias é preciso deter tanto o domínio 
instrumental como o conteúdo que deve 
ser trabalhado, as próprias concepções do 
currículo e as estratégias de aprendizagem. E 
acrescenta que embora tenha havido alguns 
programas de formação continuada de pro-
fessores em TICs, há necessidade de investir 
na ampliação do acesso às tecnologias e, 
principalmente, na formação dos professo-
res.

Para Goundar (2012), os professores 
são o fator mais crítico e importante na in-
corporação dos dispositivos móveis na Edu-
cação, pois não há educadores devidamente 
qualificados para incorporar esta tecnologia 
no contexto escolar. Este autor complementa 
que “...se o currículo dos cursos de licenciatu-
ras ensinassem os futuros professores sobre 
como utilizar dispositivos móveis em sala de 
aula, reduziria o encargo adicional destes 
educadores em tomarem esta iniciativa pos-
teriormente à formação inicial deles”. Um 
das principais dificuldades é devido ao pouco 
incentivo à incorporação de tecnologias nos 
currículos dos cursos de formação inicial 
(licenciaturas). Gatti e Sá Barreto (2009) 
apontam em seus estudos que o currículo dos 
cursos superiores brasileiros é composto por 
um conjunto de disciplinas bastante disperso 
e fragmentado, com uma proporção bem 
pequena de disciplinas dedicadas à temas de 
inovação tecnológica. Bastos (2010) afirma 
que o uso das tecnologias de informação e 
comunicação - TIC nas licenciaturas ainda é 
restrito, quando não negligenciado. A forma-
ção inicial docente e, em especial, a formação 
de educadores em ciências da natureza, 
necessita integrar processos que resultem 
em verdadeira modificação das práticas 
dos formadores na preparação dos futuros 
professores, para possibilitar a incorporação 

desta tecnologia na formação básica.
A utilização de dispositivos móveis no 

contexto escolar irá exigir um sólido proces-
so de formação dos professores em TIC´s. 
Porém, este processo exige a compreensão 
que não se trata de simplesmente preparar o 
cidadão para saber lidar com essa ou aquela 
ferramenta tecnológica ou desenvolver no 
aluno representações que o instrumentalize 
a absorver as novas tecnologias. É muito 
mais que isso e compreende a necessidade de 
políticas públicas interessadas na formação 
de professores. Goundar (2012) afirma que a 
formação docente deverá almejar a formação 
de um novo professor que seja capaz de en-
sinar de forma diferente, pois a incorporação 
de dispositivos móveis na educação implica 
na adoção de metodologias de aprendizagem 
centrada no aluno. Os dispositivos móveis 
ampliam a noção de espaço escolar, inte-
grando os alunos e professores de diversos 
países, línguas e culturas diferentes. Ensinar 
e aprender podem e devem ser feitos de 
forma ativa e focada no ritmo de cada um 
(Moran, 2012). 

Metodologia
A opção metodológica fundamenta-se 

na contribuição da abordagem qualitativa 
com elementos de “pesquisa participante”. 

As principais características de uma 
pesquisa qualitativa são: a) ambiente natu-
ral: a coleta de dados é realizada no local em 
que participantes e pesquisadores vivenciam 
o problema a ser estudado; b) o pesquisador 
como instrumento fundamental: os pesqui-
sadores qualitativos coletam pessoalmente 
os dados por meio de exame de documentos, 
de observação do comportamento ou de 
entrevista com os participantes; c) múltiplas 
fontes de dados: coleta-se múltiplas fontes 
de dados, tais como: entrevistas, observações 
e documentos e, depois, examinam, extraem 
sentido deles e os organizam em categorias; 
d) análise de dados indutiva: cria-se padrões, 
categorias de baixo para cima, ou seja, orga-
nizando os dados de forma indutiva; e) signi-
ficados dos participantes: o foco da pesquisa 
se mantém sob a aprendizagem do signifi-
cado que os participantes dão ao problema; 
f) projeto emergente: significa que o plano 
inicial não pode ser rigidamente prescrito, 
podendo mudar com o decorrer da mesma; 
g) Lente teórica: os pesquisadores devem 
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considerar o contexto social, político ou his-
tórico onde a pesquisa está sendo realizada; 
h) interpretativo: os pesquisadores fazem 
uma interpretação do que enxergam, ouvem 
e entendem, não separando as origens, his-
tória e contextos anteriores (Creswell 2010; 
Gil, 2010).

Estas características da abordagem 
qualitativa são atendidas nesta pesquisa, 
conforme descrição dos próximos itens: o 
papel do pesquisador, limitando o estudo, 
estratégias de coleta de dados e procedimen-
tos de análise de dados.

O projeto de Pesquisa Participante
Trata-se de uma modalidade de pes-

quisa na qual o pesquisador se integra às 
atividades, sendo a pesquisa-ação um tipo de 
pesquisa participante. O pesquisador deve, 
assim, assumir a dupla postura de observa-
dor crítico e de participante ativo (Brandão,  
1981; Ribeiro et al (2011, p.7).

Entretanto, para Demo  apud Ribeiro 
et al (2011) não há distinção entre pesquisa 
participante e pesquisa-ação, já que ambas 
parecem compromissadas com a prática. 
Creswell (2010) afirma que a estratégia desta 
modalidade tem como foco compreender e 
melhorar a atividade educativa, preocupan-
do-se com a mudança da situação e não só 
com a sua interpretação.

Em síntese, esta modalidade de pesqui-
sa apresenta as seguintes características:

• O problema se origina na comunida-
de ou no próprio local de trabalho;

• A finalidade última da pesquisa é 
a transformação estrutural fun-
damental e a melhoria de vida dos 
envolvidos;

• Envolve o povo no local de trabalho 
ou a comunidade no controle da 
pesquisa;

• A ênfase está no trabalho com uma 
larga camada de grupos explorados 
ou oprimidos;

• É central o papel de reforço à cons-
cientização no povo de suas próprias 
habilidades e recursos e o apoio à 
mobilização e à organização;

• o termo “pesquisador” pode referir-
se tanto à comunidade envolvida 
como aqueles com treinamento 
especializado;

• embora aqueles com saber/treina-

mento especializado provenham de 
fora da situação, são participantes 
comprometidos e aprendizes num 
processo que conduz mais a militân-
cia, do que ao distanciamento.

Esta estratégia é apropriada para ser 
utilizada nesta pesquisa, pois não se limita 
apenas a compreender e interpretar os 
diálogos compreendidos entre os sujeitos 
envolvidos, mas preocupa-se também com a 
mudança da situação que é a de instigar os 
professores formadores a refletirem sobre a 
incorporação das TIC em suas matrizes cur-
riculares e, desta forma, contribuindo para a 
formação inicial de professores.

O papel do pesquisador
Ao ingressar no Programa de Pós Gra-

duação em Educação em Ciências e Mate-
mática – PPGECEM constatei que a limitada 
incorporação das TIC no currículo dos cursos 
de formação inicial (licenciaturas), implica 
na necessidade de uma maior aproximação 
com os professores formadores para viabi-
lizar que essas mudanças se concretizem. 
Esta “aproximação” significa a viabilização 
de encontros para discutir, refletir e dialogar 
sobre a transposição de conteúdos didáticos 
pedagógicos do livro didático (estático) para 
um novo formato: digital (dinâmico). Acredi-
to que, com o meu conhecimento e minha ex-
periência como professora de programação e 
doutoranda em educação em ciências, possa 
contribuir para a produção destes conteúdos 
pedagógicos adaptados para dispositivos 
móveis. Embora a comunicação entre o pro-
fessor formador e o profissional de informá-
tica revelem certas particularidades de dois 
universos com valores díspares, acredito que 
a comunicação entre estes profissionais se 
constitui num campo fértil em prol da cons-
trução de conteúdos didáticos dinâmicos e 
interativos.

Limitando o estudo
a) Local: Universidade Federal de Ron-

dônia – Unir, campus de Porto Velho/RO. O 
campus de Porto Velho possui diversos cursos 
de graduação. Entre eles, o bacharelado em 
Informática e bacharelado e licenciatura em 
Química. O local da pesquisa é o ambiente de 
trabalho e de estudo dos sujeitos envolvidos 
e da pesquisadora.

b) Atores/Sujeitos: Os professores 



767

formadores pertencem ao núcleo de ciências 
exatas e da terra e, estão lotados nos departa-
mentos de química da  Universidade Federal 
de Rondônia – Unir e também da Universi-
dade Federal do Mato Grosso – UFMT.

c) Planejamento das ações/eventos: 
Segue o planejamento conforme descrição 
abaixo:

1. Identificação dos professores forma-
dores dos departamentos de química e le-
vantamento das formas as formas de acesso 
e as modalidades de softwares utilizados por 
estes profissionais no processo de elaboração 
do seu material didático pedagógico

2. Apresentar aos professores formado-
res as características das tecnologias móveis 
tais como mobilidade e flexibilidade tempo-
ral e espacial. Apresentar e discutir uma apli-
cação na área de química, considerando os 
aspectos de não linearidade e interatividade.

3. Levantamento sobre como os profes-
sores formadores identificam aprendizados 
esperados e possíveis de desenvolver com 
a incorporação das TIC (especialmente  o 
“tablet”)

4. Realização de encontros para levan-
tamento dos conteúdos curriculares para a 
elaboração do material didático digital entre 
o professor formador e o profissional de in-
formática. Redirecionamento deste processo 
de elaboração do material didático conforme 
a condução dos diálogos entre os sujeitos.

6. Avaliação dos professores forma-
dores sobre os conteúdos desenvolvidos, 
relacionando o produto final às expectativas 
iniciais;

7. Análise dos resultados e discussão

Estratégias e procedimentos da Co-
leta de Dados

A coleta depende dos momentos de en-
contro e, serão nestes momentos que serão 
realizados o registro dos diálogos empreen-
didos entre os sujeitos. 

Os instrumentos de coleta de dados 
serão feitos mediante gravação de imagens e 
através de observações e anotações (digitais 
ou em papel), sendo o papel do pesquisador 
como participante do processo. Os dados são 
interpretados com relação às particularida-
des, em vez de generalizações. 

Procedimentos de Análise dos Da-
dos

A análise dos dados será realizada após 
a coleta dos dados. A análise é constituída 
das interpretações e da redação dos relató-
rios. O processo de análise dos dados fará 
uso do software QRS NVivo2, cuja finalidade 
é auxiliar o processo de análise de dados 
qualitativos na pesquisa social/educacional. 

Ao final, após a entrega do conteúdo 
digital, haverá uma avaliação realizada pelos 
professores formadores para verificar se 
foram atendidas suas expectativas iniciais. 
Esta avaliação por ser entendida como uma 
verificação dos membros, para deter-
minar a precisão dos resultados qualitativos 
retornando as descrições dos diálogos aos 
professores e determinando se eles os consi-
deram como resultados. 

Considerações
Como  já mencionado anteriormente, 

o objeto desta pesquisa é a comunicação, ou 
melhor, os diálogos originados nesses en-
contros destinados à construção de material 
didático digital. No âmbito educacional, não 
existe uma realidade, mas múltiplas realida-
des que se complementam mutuamente ou 
que apontam perspectivas diferentes, mati-
zadas de forma singular para cada sujeito ou 
grupo social (PEREZ GOMEZ, 1998, p.102). 
Acredito que buscar interpretar e com-
preender os significados desta comunicação 
entre os sujeitos envolvidos ao vivenciar o 
processo de construção do material didático 
digital, constitui um campo fértil e rico para 
investigação.

Ao comunicar-se, pode-se afirmar que o 
professor formador vai estar se constituindo 
com outros discursos; pois segundo Bakthin, 
ao se constituir, se modifica, se altera. Destes 
diálogos espera-se uma mobilização (sensi-
bilização) dos professores formadores para 
construir, a partir de suas ideias, material 
pedagógico digital que visem atendê-los fu-
turamente nestes cursos de formação inicial.

Notas
1 Revista Veja Online. Entrevista concedida aos jor-
nalistas Renata Honorato e Janio de Freitas, publicada em 12 
de fevereiro de 2012
2 http://www.qsrinternational.com/other-langua-
ges_portuguese.aspx
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Quero ter voz: histórias não contadas pelo grande livro da his-
tória da arte

Luana Cardoso da Costa
Universidade Federal Fluminense

O maior prazer que as grandes 
obras de arte me proporcionam, 
não é somente experimentá-las, 
mas também, o fato de que elas 
foram criadas e existem. Agora eu 
tenho certeza de que muitas dessas 
obras foram realizadas em condi-
ções tão adversas como as de hoje. 
E isso então prova que nós sobrevi-
veremos (...) É uma luta constante. 
Tempos difíceis estão chegando, 
mas acredito que nós que somos 
artistas continuaremos a fazer o 
nosso trabalho. Nós seremos igno-
rados, mas permaneceremos aqui. 
(Ana Mendieta, 1996, p. 183)

Conheci a artista cubano-americana 
Ana Mendieta (1948-1985) e a carioca Celei-
da Tostes (1929-1995) quando como aluna 
ouvinte do Mestrado em Estudos Contem-
porâneos das Artes no ano de 2011 participei 
das aulas de Eclosão do Fenômeno Artístico, 
ministradas por Luiz Guilherme Vergara. 
Enunciado pelo professor naqueles fins de 
junho, os nomes das artistas foram dito a 
mim como um enigma poético a desvendar e 
sobre o qual eu meditaria por longos meses. 
Ao decifrar algumas de suas interfaces, os 
pronomes-flor desabrocharam lentamente 
dentro do meu peito e aos poucos insuflou 
em meu ser a coragem de assumir a minha 
própria história enquanto poetisa e artista 
mato-grossense no Estado do Rio de Janei-
ro e enfrentar a forma como me relaciono 
com a arte, tendo consciência de que minha 
história artística deu-se de modo distinto 
de muitos artistas de cidades como o Rio de 
Janeiro e não está representada no grande 
livro da história da “chamada arte universal” 
(BELTING, 2006, p. 95). Através da cons-
ciência da diferença e fundado no desejo de 
encontrar-me dentro da arte contemporânea 
brasileira, o ato de escrever minha trajetória 
direcionou os sentidos artísticos e também 
críticos desta pesquisa, pois me fez perceber 
que tomar a palavra é também reivindicar 
o direito de ter voz enquanto uma artista 
de minoria no contexto das artes, pois “as 

minorias que pedem a palavra no interior de 
uma mesma cultura não se sentem represen-
tadas corretamente em sua própria cultura” 
(BELTING, 2006, p. 196). Assim, para que 
me sinta melhor representada como poetisa 
e artista, que se conheça um pouco de mi-
nha história bem como os movimentos que 
desencadearam a pesquisa que atualmente 
desenvolvo convêm apresentar-me. Sou poe-
tisa, moro em Niterói, mas minha terra é o 
Mato Grosso. Vivi em duas cidades: Tangará 
da Serra, interior, e em Cuiabá, capital do 
Estado. Conhecidas como “periferias” ou não 
pertencentes ao eixo Rio-São Paulo, opõem-
se vertiginosamente às consideradas globais 
ou “centros” urbanos do País. As aspas nos 
vocábulos têm por intenção relativizar estes 
conceitos e denotar a perversidade que eles 
podem evocar, já que a oposição do binômio 
Centro X Periferia pode ter como equivalente 
a Casa Grande X Senzala, o que reforçaria a 
ideia de segregação de classes, domínios de 
poder e luta entre o universal e as mino-
rias cujas causas repousam em diferentes 
processos de colonização estruturados nas 
cidades do nosso País. Segundo Milton San-
tos (1970), as cidades grandes recebem mais 
benefícios e vantagens, e o Rio de Janeiro, 
por ter sido “responsável pela maior parte 
da produção industrial brasileira” (SANTOS, 
1970, p. 234), recebeu modelos industriais 
do exterior. Constato aqui que além dos mo-
delos industriais, os artísticos também foram 
incorporados - lembremos que a Missão 
Artística Francesa instalou-se no Rio de Ja-
neiro em 1816, o que inevitavelmente levou 
ao surgimento de Museus e Escolas de Arte 
de modelo predominantemente europeu. 

Essa diferença de urbanização e coloni-
zação nas cidades brasileiras foi intensamen-
te sentida em minha pele, pois ao contrário 
do que hoje vivencio no Estado do Rio de Ja-
neiro, em Mato Grosso nunca havia visto de 
modo tão abundante instituições artísticas; 
ido a uma exposição de âmbito internacional; 
ou mesmo me aproximado da multiplicidade 
de ações e movimentos artísticos em suas di-
versas áreas – dança, música, performance, 
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teatro, poesia e artes plásticas como vejo aqui. 
Fui convidada a um vernissage pela primeira 
vez quando cheguei a Niterói e confesso, em 
detrimento desta francesa palavra não fazer 
parte de meu vocabulário vital, não sabia ao 
que verdadeiramente o evento significava. 
Quanto ao estudo formal das Artes, não havia 
pesquisado-a institucionalmente até então. 
Não há escolas de Arte em Cuiabá tal qual no 
Rio de Janeiro e Graduação há apenas uma: 
Música, na Universidade Federal do Mato 
Grosso e também não há Pós-Graduação 
em Artes na UFMT. Assim, a maneira como 
a arte se deu em minha vida é comum aos 
brasileiros de cidades “periféricas”, que não 
tem a possibilidade de aprofundar estudos 
artísticos na Universidade ou mesmo de 
serem motivados a levá-los adiante. 

Digo-lhes que viajei do Centro-Oeste ao 
Sudeste por Amor à Arte & Poesia, seguindo 
o afã incansável de incorporar a Arte em 
todas as instâncias de minha vida, incluso 
na esfera da pesquisa na Universidade. 
Visto a escassez de estudos específicos de 
Artes na cidade de Cuiabá, este foi um afã 
buscado e hoje em realização quando de mi-
nha entrada na Pós-graduação em Estudos 
Contemporâneos das Artes. Situação comum 
a muitos pesquisadores das Artes no Brasil, 
Amaro (2010) nos afirma que grande parte 
dos pesquisadores em meados do século XX 
e ainda hoje, “na inexistência de um campo 
específico para o desenvolvimento de seus 
estudos na área em seus anos iniciais nas 
academias, buscava rotas alternativas para 
que pudessem projetar-se em direção a tal 
objetivo somente no momento da pós-gra-
duação” (p.102) Embora tema para análises 
profícuas, não pretendemos nos aprofundar 
nesta reflexão, mas nos serve para demons-
trar que como muitos brasileiros, também 
busquei traçar uma rota rumo a meu objetivo 
deveras esperado.

Deslocando-me do Centro-Oeste ao Su-
deste meu trajeto inscreveu-se nas geografias 
de minha própria carne de maneira dolorosa. 
Mesmo almejada, essa ruptura territorial 
provocou sulcos em meu corpo e coração 
(máquinas pulsantes, máquinas vivas). 
Desconecto-me de Cuiabá geograficamente, 
mas as pessoas que amo, as memórias das 
vivências em seus júbilos e malogros; a 
sensação aconchegante da terra familiar não 
se descola do meu coração: move-se comigo, 
afloram nestas linhas que longe de serem 

apenas linhas escritas, “se conjugam com 
outras linhas, linhas de vida, linhas de sorte 
ou de infortúnio, linhas que criam a variação 
da própria linha de escrita, linhas que estão 
entre as linhas escritas” (DELEUZE e GUAT-
TARI, 1996, p.66). Outrora embalada em 
uma rede de aconchego territorial oferecido 
em Cuiabá, ainda que em imensurável alegria 
em realizar este estudo na Universidade, con-
tinuo a estremecer sob o sal tal qual caracol 
de água doce sem a proteção de sua concha. 
Dados estes primeiros esboços das questões 
que motivaram minha vinda, convido o leitor 
para adentrar no meu coração e nele trilhar 
os ritmos e fissuras que conduziram os cami-
nhos deste estudo. Como quem acompanha 
o infortúnio metamórfico de um personagem 
ovidiano, ouçamos as vozes alinhavadas por 
entre as letras desta escritura.

Trilhando uma história de pés des-
calços

- Ninguém pode trilhar a sua jornada 
por você - esta foi a afirmação que minha avó 
e poetisa Marilza Ribeiro disse-me antes de 
eu vir para o Estado do Rio de Janeiro em 
2011. Minha mestra na arte de fazer versos, 
sua casa foi o universo artístico que fre-
quentei com assiduidade anárquica desde a 
infância. Ia por desejo. Ia por alegria. Ia por 
fome. Devorava suas estórias e via-a colher 
de seus livros os fios que teceriam as narrati-
vas de seus poemas. A cada visita, um poema 
escrito por ela era-me recitado e a aventura 
de um personagem literário, narrada. Em 
sua pequena casa-abrigo, me abria cartas de 
Tarô Xamânico vendo da janela de sua casa 
em Cuiabá brilhar o Sol “que sangra fogo, lí-
quido rubro/ fluindo pela goela escancarada 
da terra quente” (RIBEIRO, 1998, p.6). Sua 
casa foi um berçário de estrelas-palavras 
que visito nas memórias sempre que sinto 
saudades. Foi dela que ganhei aos treze anos 
um caderno de poesia. Desde então não parei 
mais de escrever.

Com dezesseis anos passei a declamar 
no Encontro dos Poetas Livres nas Praças 
Cuiabanas. Mas declamar para quê? Quem 
declama, proclama. Quem proclama, afirma. 
Do lat. proclamare, quem proclama não só 
afirma como “afirma com ênfase” (CUNHA, 
2007, p.636). Assim, durante anos naquelas 
praças Afirmei com ênfase e “a” maiúsculo, 
o espaço que a poesia havia então ocupado: 
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a minha Vida. A ação de declamar foi um 
longo aprendizado acerca das relações entre 
as palavras e meu corpo. Retornar à palavra 
extraindo uma potência renovada do espaço 
da escritura, espaço este “sem dúvida, um 
dos mais misteriosos que se nos oferece” 
(GUATTARI, 1992, p.153), é para mim ativi-
dade extática, vibrátil.

 Do mesmo modo que não parei de 
escrever, passei a fazer também da perfor-
mance e da fotografia veículos para minhas 
expressões artísticas de modo tal que hoje 
elas integram os processos de meu trabalho 
artístico. Fruto dos movimentos de minha 
vida, a pesquisa tem como título “Os poetas 
vão à guerra, cidade reconquistada: hete-
rotopias para uma estética da existência”. 
Com ela levo esta busca de uma poetisa e 
artista tentando encontrar o seu lugar na arte 
contemporânea a uma intensa experiência 
estética. 

Os poetas vão à guerra, cidade re-
conquistada

Minha pesquisa artística foi desenca-
deada quando sob as amálgamas da saudade 
e do estranhamento sentido desde que che-
guei de Mato Grosso recebi uma mensagem 
pelo celular enviada de Cuiabá por Milena 
Varzacacou, amiga de importância infinda 
em que desabafava: “To morrendo de sauda-
de. Você trouxe tanta luz e alegria à minha 
vida que agora ta faltando um pedaço” .

Dificultado pela distância, o abraço tor-
nava-se impossível. O único campo de afeto 
que me conectava a ela naquele momento 
era o telefone celular. Abracei-o e senti uma 
vontade lancinante de fazer dele minha mo-
rada. Após recebê-la, sentindo mover-se sob 
meus poros “uma multiplicidade de lobos, 
de chacais” (DELEUZE e GUATTARI, 1995, 
p.43), empreendi uma caminhada pela cida-
de de Niterói. Ao passar pela Rua Andrade 
Neves no Bairro Ingá encontrei um telefone 
público caído ao chão sucumbido, segundo 
os vizinhos, por uma forte ventania do dia 
anterior. Ao olhá-lo tive o estranho desejo 
de adentrá-lo para abrigar-me por alguns 
instantes e sentir-me por ele aconchegada; 
lancei-me então o corpo no território vazio 
desse telefone público. Este ato corporal no 
espaço do orelhão foi registrado fotografica-
mente (Fig. 1) com minha câmera pessoal e a 
meu pedido pela colega de quarto e estudante 

de Economia, Mariana Farias, hoje amiga e 
cúmplice de minha história. 

Fig.1. Luana Costa. Habitando o espaço da saudade. 
Fotografia: Mariana Farias. Rio de Janeiro, 2012.

Dois meses depois, retomando estas 
fotografias (totalizam vinte e cinco) experi-
mentei escrever textos literários em Verso, 
cadenciados da experiência. O primeiro poe-
ma foi feito em forma figurativa piramidal e 
dedicado à amiga Milena, como se vê abaixo:

Habitando o Espaço da Saudade – Para Milena
Casa é o lugar que nos faz útero quando habitamos

Quando estamos alma a cidade se faz pele e nos 
reveste

Tecido de húmus de palha e concreto
De estrelas de sons e de aço

A casa é o hífen do feto
Traço de laço e afeto

Entre mim
O outro

O eu
E o
Tu

Após a criação do poema associei-o com 
um das fotografias e tomei consciência de que 
a poética textual e fotográfica poderia consti-
tuir um trabalho a partir de uma experiência 
na cidade passível de prosseguir com profun-
didade. Desde o primeiro ato prossigo com 
caminhadas pela cidade de Niterói à procura 
de territórios de abrigo - temos gustação no 
texto Mundo Abrigo (1973) do artista Hélio 
Oiticica (1937-1980) - que aconcheguem 
meu corpo errante; sobre as caminhadas 
que realizo ancoro-me nos filósofos Deleuze 
e Guattari (1997), pois percebi tratar-se a 
caminhada de uma ocupação nômade, pois 
tal como o movimento dos “peões do go” ( 
p.13) - uma analogia feita pelos filósofos ao 
movimento do nômade em oposição ao mo-
vimento das forças de aparelho do Estado, 
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estriados, tal qual as outras  peças do Xadrex 
- quando ando por Niterói distribuo-me no 
espaço aberto desejando também “ocupar o 
espaço, preservar a possibilidade de surgir 
em qualquer ponto: o movimento já não vai 
de um espaço a outro, mas torna-se perpétuo, 
sem alvo nem destino, sem partida nem che-
gada”. (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.14). 
Dessas caminhadas nomádicas três terri-
tórios de abrigo na Região Norte de Niterói 
já foram ocupados e registrados literária e 
fotograficamente por amigos. A pesquisa as-
sim, ademais de constituir uma análise sobre 
meus processos artísticos, se funda também 
na relação de afeto que estabeleço com este 
outro que, mais do que meramente público 
ou participante, se cambiou em cúmplice, 
amigo e parceiro de minha vida. 

Desde que cheguei ao Estado do Rio de 
Janeiro migrei para o universo fotográfico 
sem, no entanto, me desvencilhar da escrita 
literária e da performance para compor 
a alquimia de meus trabalhos. Essa vinda 
fez-me tomar conhecimento de artistas da 
(neo)vanguarda da década de 1970 que eram 
desconhecidas para mim: a cubano-america-
na Ana Mendieta e a carioca Celeida Tostes. 
Cada uma a seu modo, realizaram obras 
significativas durante a efervescente década 
de 1970 que, sobretudo, vivia um momento 
de rompimento “com a ideia de pureza entre 
as artes” (SIELSKY, 2009, p.584). Enquanto 
Celeida Tostes, artista ceramista fazia do bar-
ro matéria para transpor fronteiras entre o 
corpo, objeto e imagem participando de “um 
momento de ruptura que a arte vivenciava 
tanto a nível nacional (Neoconcretismo) 
como internacionalmente (Póvera, Body art, 
Posminimalismo, etc.)” (SIELSKY, 2009, 
p.587), Ana Mendieta no contexto norte-a-
mericano respondia à dissolução do objeto 
através da Earth Art e Body Art, dissolução 
provocada desde as vanguardas históricas 
europeias no início do século XX.

Caminhando pelas vanguardas his-
tóricas

Segundo Hans Belting (2006) historia-
dor e crítico de arte alemão a palavra “van-
guarda” adotada pelo movimento artístico 
no início do século XX é insidiosa por seu 
sentido militar inextrincável. O conceito de 
vanguarda nasce no programa da moderni-
dade da Europa Ocidental. Reivindicando a 

universalidade da arte, é fruto de uma “visão 
eurocêntrica que jamais esteve voltada para 
uma ampliação global” (BELTING, 2006, 
p. 21) em cujo tempo era reservado ao mu-
seu o papel de portador da história da arte 
enquanto narrativa das imagens. Segundo o 
autor, assumindo a forma de um lugar estáti-
co as instituições da arte não acompanhavam 
as transformações artísticas de modo que o 
museu segundo o historiador alemão

gerenciava a história, a cultura 
histórica e a arte era transforma-
da em história em nome do Estado. 
Ele parece pertencer a todos nós, 
e no entanto – ou por isso mesmo 
– não temos o direito de nos apo-
derar do ‘templo da arte’, em cuja 
entrada o Estado postou suas sen-
tinelas (BELTING, 2006, p. 21) 

Foi a este “templo da arte”, às suas re-
presentações e sentinelas que as vanguardas 
europeias do início do século XX iniciaram 
seus combates. Tendo o futuro como ponto 
de chegada, os artistas das décadas de 
1910-1920 declararam guerra aos grandes 
modelos a serem seguidos, buscaram arran-
car a arte do isolamento ao qual o museu a 
subjugara para devolvê-la à vida, rompendo 
assim com a tradição das imagens clássicas 
como portadora do saber artístico. Buscando 
romper com a realidade da obra e os modelos 
tradicionais da arte para devolvê-la aos mo-
vimentos da vida, a constelação dos artistas 
de vanguarda era por assim dizer “o grito de 
guerra dos refusés [recusados], que rompe-
ram com a arte de salão e experimentavam 
na arte a resistência contra as convenções 
acadêmicas” (BELTING, 1996, p.196). 

Segundo o autor, a década de 1910-
1920 teve como uns de seus representantes 
de vanguarda o artista-pesquisador Marcel 
Duchamp (1882-1968). Através da produção 
dos ready-mades a realidade da obra foi por 
ele ironizada, pois ao imbricar obra & ideia, 
o trabalho de Duchamp opunha-se à pre-
dominância da História da Arte como tema 
primário de pesquisa. A montagem enquanto 
dispositivo da produção desestruturava a 
unidade da representação da história clás-
sica da arte, mas não apenas: desmantelava 
“o sujeito, a bem-aventurada e calculada 
relação entre o sujeito da pintura e a reali-
dade representada” (RIVERA, 2006). Com 
o ready-made retomado pelos artistas da 
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década de 1960 - dentre eles o minimalista 
Donald Judd - este desmantelamento do su-
jeito segundo Tania Rivera (2006) também 
seria novamente (re)invocado... Sobre estas 
(re)invocações das vanguardas históricas 
pelas (neo)vanguardas, o crítico Hal Foster 
(1994) possui estudos significativos. Con-
trapondo-se à visão do crítico Peter Bürguer 
- para quem o retorno das vanguardas pelas 
neovanguardas seria pastiches e repetições 
fracassadas, Foster buscou demonstrar que 
tais retomadas seriam feitas de maneira a 
reposicionar a arte com relação à prática 
social e

menos para representá-las num 
pastiche histérico (como em mui-
ta arte da década de 1980) do que 
para trabalhar de outro modo e 
de maneira reflexiva ao redor das 
contradições inscritas nestes mo-
delos, dentro de uma consciência 
crítica e artística da história (FOS-
TER, 1994, p. 8) 1.

São muitos os exemplos de retomadas 
críticas dentro dos movimentos artísticos. A 
própria Ana Mendieta, segundo Merewether 
(2000) teria retomado como espécie de ho-
menagem, a Mona Lisa (1919) de Duchamp 
através de sua série Facial Hair Transplants 
(1972). Essa retomada pode ser vista - e por 
que não? - como um reposicionamento crí-
tico em sua época da obra não como feitura 
para ser julgada como algo belo ou feio, mas 
da obra enquanto Ato, uma característica das 
obras de Duchamp. Nesse sentido, à parte da 
contribuição de Peter Bürguer para o estudo 
das vanguardas, corroboramos aqui com a 
crítica de Hal Foster de que é possível haver 
uma retomada consciente de modelos ante-
riores de Arte. É tendo essa afirmação em 
mente que nos processos de meus estudos 
artísticos retorno à Ana Mendieta e Celeida 
Tostes menos no sentido de um rigor teórico 
que ser quer abordar do que no sentido de 
um dispositivo artístico retomado para enco-
rajar uma busca.

Outra(s) história(s) em mim: Celei-
da Tostes 

A obra Passagem (1979) qual me refe-
renciei é considerado obra matriz por muitos 
críticos. Segundo Celeida a obra foi “uma 
tentativa de voltar ao útero de uma mãe que 
não conheci. Tem uma ligação muito forte 

com minha história de vida” (TOSTES, 2006 
p.92). Utilizando o corpo como procedimento 
de construção cerâmica, em Passagem (fig.2) 
ela tornou-se matéria e objeto de sua obra. 
Com o corpo nu coberto de barro a artista 
adentrou em um jarro e teve seu corpo un-
tado a ele por outras duas mulheres vestidas 
de branco. Pouco a pouco, o jarro-útero fora 
rompido pelo seu próprio corpo lançando-a 
ao chão como se por um golpe dado pelas 
mesmas forças empreendidas durante um 
nascimento. A experiência foi realizada em 
um cômodo de seu apartamento e fotografa-
da pelo etnólogo Henri Stahl.

Fig.2. Celeida Tostes. Passagem. Rio de Janeiro, 
1979.

 Transformada em mulher-escultura a 
artista atingiu um enigmático silêncio nesta 
obra. Não tendo conseguido falar sobre a 
forte experiência, ela apenas escreveu: 

Despojei-me. /Cobri meu corpo 
de barro e fui./ Entrei no bojo do 
escuro, ventre da terra./ O tempo 
perdeu o sentido de tempo./ Che-
guei ao amorfo. Posso ter sido mi-
neral, animal, vegetal. / Não sei 
onde estava. Espaço/ A história 
não existia mais. Sons ressoavam. 
Saíam de mim./ Dor./ Não sei por 
onde andei./ O escuro, os sons, a 
dor, se confundiam. /Transmuta-
ção. / O espaço encolheu. /Saí. Vol-
tei. (TOSTES, 2006, p. 93).

A escrita de tal texto constitui um du-
plo bifronte de seu trabalho e no qual me 
referenciei para escrever o texto literário em 
verso “Habitando o espaço da saudade - para 
Milena”, transpondo em versos a experiência 
de adentramento no espaço vazio do orelhão 
da cidade.
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Outra(s) história(s) em mim: Ana 
Mendieta

Quanto ao Ensaio Fotográfico de meu 
corpo ocupando estes territórios em Niterói 
ele não teria sido enfrentado sem as refe-
rências em Ana Mendieta. Artista visceral, 
Mendieta sentiu o preconceito ferir-lhe a 
carne durante sua vida nos Estados Unidos. 
Exilada de Cuba pela Operação Peter Pan2, 
era constantemente chamada de puta e 
ouvia anônimos na rua dizendo-lhe para 
que voltasse pra Cuba (LÓPEZ-CABRALES, 
2006). Enfrentando tais discriminações, a 
artista formou-se em Artes Plásticas na Uni-
versidade de Iowa e em suas obras utilizou 
o corpo como intermédio, desconstruindo o 
objeto artístico para expressar as fendas da 
violência que a marcaram revelando o desejo 
de se reconectar com a terra, encontrar suas 
raízes cubanas e primitivas perdidas. Suas 
experimentações nas paisagens são como 
constelações que me arrebatam, dentre elas 
El Yagúl (1973). Ação para fotografia (fig.3), 
pertence à Série Siluetas da artista e foi rea-
lizada no México em antigo território asteca. 
Folhagens a cobrem e Ana parece devorada 
pela força de um combate vida-morte, trava-
do silenciosamente.

Fig. 3. Ana Mendieta. México. Série Siluetas. 1973

Ao visitar esta fotografia tive fôlegos 
e coragem para prosseguir com minhas 
ocupações nômades nas paisagens citadinas 
e enfrentar a minha história como artista 
mato-grossense provinda de um contexto 
de arte deveras distinto do Estado do Rio 
de Janeiro. As (re)visitações tanto à obra 
de Mendieta quanto à de Celeida são feitas 

de modo a referenciar-me artisticamente e 
sobretudo por acreditar que não se cria uma 
obra sozinho.

História(s) artística(s) a porvir
Nós seremos ignorados, mas permane-

ceremos aqui - esta sem dúvida é a frase de 
Mendieta que melhor me representa como 
poeta e artista, nesta luta que travo no 
contexto das artes na contemporaneidade. 
Tomar consciência de que represento uma 
minoria artística também me fere, pois Mato 
Grosso por uma questão de colonização 
civilizatória, não gozou dos privilégios que 
os Estados litorâneos como o Rio de Janeiro 
gozaram no que tange à recepção da Arte no 
País – este fato, não tornou possível que eu 
realizasse estudos artísticos dentro de uma 
Universidade pública até então; mas também 
não impediu de que eu me tornasse poeta e 
artista, pois durante as reflexões sobre meu 
processo artístico percebi que minha trajetó-
ria tornou-me apenas alguém com outras(s) 
histórias(s) que não as que se gestam em 
cidades deste Estado e/ou nas contidas nos 
livros canônicos da História da Arte. 

Nascendo do deslocamento realizado 
entre as regiões Oeste e Sudeste do Brasil 
minha prática poética e artística é sobre-
maneira, viva. Além de dizer do desejo de 
tornar-me parte da cidade, enfrento minhas 
subjetividades sem que para isso tenha que 
negar minha história ou assujeitar-me como 
poeta, mulher e artista mato-grossense. Vou 
mesmo a esta guerra buscar conquistar o 
meu espaço na arte contemporânea brasilei-
ra - espaço este que é para todos - e através de 
meu olhar outra percepção sobre o mundo, 
a vida e a arte se formam. Ainda que pareça 
tarefa utópica, ela é possível: vivo-a na pele 
e colho de Niterói material para compor 
minha lírica textual e fotográfica. Caminho 
pela cidade nomadicamente e mapeio aquilo 
que não sei se vou encontrar. Quando do seu 
encontro o obrar se desdobra na construção 
deste caminho de aprendiz de mestre que é, 
sobremaneira, o caminho de uma poetisa que 
quer ser voz das minorias artísticas através 
de uma vida-obra a porvir.

Notas
1  Tradução minha.
2  A Operação Peter Pan foi um exílio em massa que 
ocorreu em Cuba nos anos 1950 e 1960. Consentido pelos pais 
das crianças exiladas, foi apoiado pela Igreja Católica e a CIA, 
tendo por intenção afastar as crianças cubanas do regime so-
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cialista de Fidel Castro.
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Introdução
O presente artigo tem por finalidade 

fazer uma reflexão sobre os caminhos que 
têm sido tomados pela educação escolar 
indígena no Brasil, neste início do séc. XXI, 
e suas relações com a transmissão da es-
crita alfabética nas aldeias e a produção de 
literatura de autoria indígena. Pretende-se 
também problematizar, especificamente, as 
produções escritas produzidas em co-autoria 
por Betty Mindlin e as comunidades Suruí 
Paiter, de Rondônia, nas últimas décadas. 

Para percebermos as mudanças que 
tem ocorrido no cenário da educação escolar 
indígena, faz-se necessário que voltemos 
ao passado. Então, vamos lançar um olhar 
para a implantação das escolas jesuítas que 
tinham por finalidade “civilizar” os indígenas 
e, nos dias atuais, verificaremos como os mo-
vimentos indígenas, órgãos governamentais, 
antropólogos, educadores, diversos artistas e 
cientistas apoiam os indígenas, que exigem 
seus direitos assegurados por lei, como, por 
exemplo, o respeito às suas formas tradicio-
nais de produção de conhecimento e também 
o direito a uma escola diferenciada, específi-
ca. 

Para rememorar essa história, adotare-
mos uma exposição dividida em quatro fases, 
tal como proposto por Aline de Alcântara, em 
seu artigo intitulado “Histórico da Educação 
Escolar Indígena” (2009). A primeira fase é a 
mais longa e se inicia no Brasil Colônia, mo-
mento em que a escolarização dos indígenas 
era ministrada principalmente por jesuítas. 
A segunda é marcada pela criação do SPI 
(Serviço de Proteção ao Índio), em 1910, 
da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) 
com articulações do SIL (Summer Institute 
of Linguistcs). A terceira fase vai entre as 
décadas de 60 e 70, com o surgimento de 
ONG’s, como o CIMI (Conselho Indigenista 
Missionário), a OPAN (Operação Amazônia 
Nativa), a CPI (Comissão Pró-Índio) e dos 
movimentos indígenas. A quarta fase se 
inicia em 1980, pela iniciativa dos próprios 
indígenas que passam a exigir direitos fun-

damentais em relação à manutenção de suas 
tradições e acesso a uma educação escolar 
bilíngüe e intercultural.

Breve história da Educação Escolar 
Indígena no Brasil1

Missões Jesuítas 
Com a chegada da primeira missão 

jesuítica (Companhia de Jesus),enviada de 
Portugal em 1549 e que tinha como líder o 
padre Manoel da Nóbrega, começa a ser 
instaurada a primeira escola para indígenas 
no Brasil. Com o intuito de “civilizar” os 
indígenas, os padres jesuítas tinham como 
objetivo principal catequizar e impor valores 
europeus, pois desconsideravam as crenças e 
costumes dos indígenas. Além de serem con-
vertidos ao cristianismo, os indígenas eram 
obrigados a trabalhar em lavouras agrícolas, 
garantindo assim uma fonte de renda aos 
jesuítas. 

Os jesuítas não dispunham de lugares 
fixos para catequizar os indígenas, desse 
modo percorriam as aldeias “ensinando” 
principalmente as crianças a ler, escrever e 
a ouvir os missionários (essas missões eram 
chamadas de volante). Pouco a pouco, os 
padres jesuítas foram se organizando em 
aldeamentos, desse modo teriam um maior 
controle dos indígenas: evitavam a fuga, 
criavam melhores condições de assimilação 
e impediam o contato deles com os colonos. 
No entanto, essa manobra foi ineficaz já 
que, estando juntos, os indígenas ficavam 
mais suscetíveis de serem capturados pelos 
colonos, cujo interesse era simplesmente 
a mão de obra dos indígenas. Os indígenas 
não tinham problemas com em lidar com o 
ambiente em que iam trabalhar e eram mais 
baratos que os escravos africanos. 

A educação indígena ficou a encargo dos 
jesuítas durante duzentos e dez anos, com um 
intuito apenas de assimilação dos indígenas 
ao universo cristão. No entanto, em 1757, os 
jesuítas perdem o apoio da Coroa Portuguesa, 
cujo único interesse passou a ser aumentar a 
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produção agrícola da colônia. Desse modo, a 
Coroa acatava as reivindicações dos colonos 
que desejavam ter os indígenas como escra-
vos. 

Os missionários jesuítas foram, então, 
expulsos do Brasil pelo marquês de Pom-
bal, Sebastião José de Carvalho (Primeiro 
ministro de Portugal de 1750 a 1777). Foi 
criado um regime de “diretório de índios”, 
que consistia em direcionar a várias pessoas 
a responsabilidade pela “educação escolar 
dos indígenas”. Nesse período do Império, 
não houve avanço e nem mudanças que 
fossem significativas ou que atendessem aos 
interesses dos povos indígenas, já que esse 
novo regime continuava a proibir o uso de 
línguas indígenas e obrigava os indígenas a 
aprender a língua portuguesa bem como a 
fazer somente o uso dela. 

SPI e FUNAI 
A segunda fase inicia-se em 1910 com 

a criação do Serviço de Proteção ao Índio 
(SPI). Surgem nesse período debates sobre 
a questão indígena no Brasil, movimentos 
de opinião pública nacional e internacional 
começam a apresentar preocupações em re-
lação ao tratamento dado aos problemas dos 
indígenas, como, por exemplo, a educação 
escolar. O SPI permaneceu até 1967 e a par-
tir desta data foi substituído (seus gestores 
foram acusados de corrupção e maus tratos 
aos indígenas) pela Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI). A FUNAI tinha como objeti-
vo principal resolver todos os problemas dos 
indígenas, incluindo propiciar uma “educa-
ção escolar bilíngüe”. Mas a ação da FUNAI 
apenas consistia “numa tática para garantir 
os interesses civilizatórios do Estado brasi-
leiro”. (NOBRE, 2002, p.5.). 

Para implantar o sistema de ensino 
bilíngüe, a FUNAI cria uma parceria com o 
Summer Institute of Linguistics (SIL), que, 
numa junção de métodos lingüísticos e en-
sinamentos bíblicos, também trabalhavam, 
como os jesuítas, no intuito de integração dos 
povos indígenas à sociedade Nacional. Assim, 
segundo Borges (BORGES, 1997, p. 19 apud 
NOBRE, 2002, p.3.), o ensino praticado pelo 
SIL era simplesmente uma “estratégia de 
dominação e descaracterização cultural, em 
que mantinha “os mesmos objetivos civiliza-
tórios dos primeiros catequistas”.”

Movimentos indígenas 
O terceiro período ocorre entre as 

décadas de 60 e 70, quando passa a surgir 
movimentos sociais alternativos e opositivos 
às ações praticadas pelo governo. Faziam 
parte desses movimentos desde grupos não 
governamentais, bem como professores, 
antropólogos e indígenas. Surge, ainda em 
1970, a União das Nações Indígenas (UNI) 
e as organizações dos Professores Indígenas 
que buscava soluções para problemas di-
versos, tais como defesa de seus territórios, 
respeito à diversidade cultural e lingüística 
e educação escolar específica e diferenciada. 
Ou seja, pode-se dizer que nessa fase “algo” 
novo acontece na história da educação esco-
lar indígena. No contexto do presente estudo, 
destacamos o trabalho da antropóloga Betty 
Mindlin, desenvolvido junto a vários povos 
indígenas da região norte, entre esses os 
Suruí Paiter.

Betty Mindlin, juntamente com o 
Instituto de Antropologia e Meio Ambien-
te (IAMÁ), em colaboração com outros 
antropólogos, como Carmem Junqueira e 
Mauro Leonel, e com o Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade de São Paulo, 
participou da organização e defesa dos 
Suruí Paiter.  A antropóloga, ao trabalhar e 
conviver diariamente com diferentes grupos 
indígenas, desenvolveu pesquisas impor-
tantes que culminaram na criação de cursos 
para formação para professores indígenas e 
outras publicações de coletâneas de mitos, 
em parceria com narradores tradicionais 
(MINDLIN, 2006, p. 227).

Legislação brasileira 
A quarta fase da educação escolar indí-

gena inicia-se na década de 80, mais precisa-
mente, com a promulgação da Constituição 
de 1988, em que o Estado brasileiro passa a 
reconhecer a pluralidade cultural dos povos 
indígenas como constituinte do povo bra-
sileiro. Desse modo, assegura-lhes direitos 
sobre suas terras e o acesso a uma educação 
básica em sua língua materna. 

Na Constituição brasileira há um ca-
pítulo, cujo título é “Da Ordem Social”, que 
merece ser citado aqui:

NO TÍTULO VIII - “DA ORDEM 
SOCIAL”; SEÇÃO I – “DA EDUCA-
ÇÃO”; Artigo 210 - Serão fixados 
conteúdos mínimos para o ensino 
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fundamental, de maneira a asse-
gurar formação básica comum e 
respeito aos valores culturais e ar-
tísticos, nacionais e regionais; 2. O 
ensino fundamental regular será 
ministrado em língua portugue-
sa, assegurada às comunidades 
indígenas também a utilização de 
suas línguas maternas e processos 
próprios de aprendizagem. (Lei nº 
10.172, de 09/01/2001 - Plano Na-
cional de Educação).

A partir da Constituição de 1988, houve 
grandes avanços na regulamentação que 
diz respeito à educação escolar indígena. 
Por exemplo, a Lei n. 9.394, de 20/12/96, 
LDBEN, estabeleceu como dever do Estado 
a oferta de uma educação escolar específica, 
diferenciada, bilíngüe e intercultural. As-
sociado a isso, em 1991, a responsabilidade 
pela Educação Escolar Indígena passa da 
FUNAI para o MEC. Nesse novo contexto, 
uma séria de ações merecem destaque: os 
cursos de formação de professores indígenas 
para os níveis da Educação Básica e Superior,  
a publicação dos Referenciais Curriculares 
Nacionais para as Escolas Indígenas, e, so-
bretudo, as publicações de livros didáticos 
de autoria indígena financiadas pelo MEC, 
etc. Pela primeira vez na história do Brasil, 
surge a figura do autor indígena. Os povos 
indígenas asseguram, assim, um direito ina-
lienável e encontram os meios necessários 
para enunciar a sua própria história e os seus 
próprios projetos de futuro. 

No entanto, há muita coisa ainda para 
ser aprimorada e problematizada nas ques-
tões relativas à educação escolar indígena, 
como nos alerta a antropóloga Betty Min-
dlin. Em seu artigo “A política educacional 
indígena no período 1995-2002: algumas 
reflexões” (2004), Mindlin levanta vários 
questionamentos, entre eles: qual seria o 
real significado de “uma escola diferenciada, 
intercultural e bilíngüe”? Segundo a autora, 
atualmente “há um consenso no movimento 
indígena, entre os antropólogos, lingüistas e 
no sistema oficial de ensino, sobre a educa-
ção plurilíngüe e intercultural, específica e 
diferenciada, como necessária, indispensável 
e um direito” (MINDLIN, 2004, p.107) já 
que temos no Brasil mais de 200 povos com 
culturas, línguas e modos de vida diferentes. 
Ainda deveria ser levado em conta o que os 
povos indígenas desejam e reivindicam, já 

que muitos povos indígenas não desejam 
inserir “a escola” em suas vidas. 

Outra questão importante que Betty 
levanta é: que utilidade teria aos indígenas 
escrever e ler em suas línguas (MINDLIN, 
1994, p. 235)? Pedagogicamente falando, a 
alfabetização em língua materna é mais fácil 
de ser assimilada pelos indígenas. No entan-
to, isso implicaria na criação ou introdução 
de uma grafia e estrutura das línguas indí-
genas nas escolas, e, nesse sentido, talvez o 
maior desafio envolva a escolhas de métodos 
e procedimentos para o registro das produ-
ções orais tradicionais. De fato, um registro 
escrito de caráter apenas científico, ainda 
que etnográfico, não parece ser a melhor ou a 
única das opções.

A introdução da escrita alfabética nas 
comunidades indígenas possui um amplo 
alcance político, estético e cultural. A escrita 
alfabética e a educação escolar indígena 
não devem fazer desaparecer as formas 
tradicionais de produção e de transmissão 
de conhecimentos dos povos indígenas. Mas, 
têm uma importância significativa no projeto 
de futuro dessas comunidades.

Os Livros da Floresta
No ensaio “Livros da Floresta” (2004), 

que é desmembramento de sua tese de dou-
torado intitulada “Ensaios sobre a literatura 
indígena contemporânea no Brasil” (1999), a 
pesquisadora Maria Inês de Almeida traz ele-
mentos que nos ajudam a elaborar algumas 
das questões propostas por Betty Mindlin 
em torno dos desafios, caminhos abertos e 
problemas, trazidos pela Educação Escolar 
Indígena no Brasil. 

Por que,dentre todas as possibili-
dades de relação, a experiência da 
escrita é tão premente para os po-
vos indígenas?

A escrita sempre esteve presente na 
vida dos indígenas, inicialmente através 
de desenhos das suas histórias e mitos, e 
atualmente sob forma de livros. Antes os 
indígenas “julgavam que o papel escrito era 
quase tão terrível como as armas de fogo que 
feriam e matavam a distância” (ALMEIDA, 
2004, p.210). No entanto, agora eles têm a 
escrita alfabética como um instrumento de 
poder a seu favor: a escrita desenvolve um 
papel social e político nas sociedades indí-
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genas. “Trata-se agora de um processo de 
recuperação, ou melhor, apropriação de seus 
meios.” (ALMEIDA, 2004, p. 211).

Faz-se necessário notar que a introdu-
ção da escrita alfabética, nas comunidades 
indígenas, representa a preservação e valo-
rização de suas culturas e tradição, ou seja, a 
escrita de textos em sua língua materna pode 
representar a continuidade de suas tradições. 

Qual a importância da autoria cole-
tiva e da prática tradutória desen-
volvidas no campo literário no âm-
bito da educação escolar?

Com a introdução de livros bilíngues nas 
comunidades indígenas é possível construir 
ou reconstruir a memória indígena, já que, a 
escritura desses livros é feita coletivamente, 
porque desde a narração dos mitos (feito pe-
los indígenas mais velhos, com tradução dos 
indígenas mais jovens) à ilustração das capas 
e composição dos livros, são feitos de modo 
coletivo.  Segundo Betty Mindlin:

É importante que o universo míti-
co indígena se torne mais popular, 
faça parte do imaginário brasilei-
ro, seja pesquisado, deixe de ser 
um domínio ignoto e incompreen-
sível. E ao mesmo tempo, que os 
índios escrevam, em português e 
nas suas línguas, publiquem mui-
to, continuem contando oralmente, 
transmitindo e lembrando as suas 
tradições. Só assim poderá ser 
reafirmada a originalidade de for-
mas de pensar tão próximas e tão 
distantes de nós (MIDLIN, 1996, 
p.271).

Se antes as produções dos povos indí-
genas eram tidas como “diferentes”, infanti-
lizadas e de menor valor pela nossa cultura 
ocidental que sempre foi influenciada pela 
cultura e valores europeus, esta escrita “dife-
rente” volta-se em favor dos próprios povos 
indígenas na atual conjuntura. 

A autoria coletiva é talvez a principal 
marca da diferença entre os escritos indí-
genas e os da sociedade envolvente. Através 
da autoria coletiva, os Livros da Floresta 
desmentem a infantilização a que os povos 
indígenas são frequentemente submetidos e 
desafiam os não indígenas devido à grande 
complexidade que ela representa. Como nos 
diz Almeida:

A economia de mercado, o libe-

ralismo econômico, a democrati-
zação dos meios de comunicação 
pela informática, na prática, tem 
funcionado como condições de 
possibilidade para que os índios 
transformem a falta em suplemen-
to. O que outrora foi digno de nota 
pela excepcionalidade, não encon-
trando lugar no comércio da sua 
época, hoje pode ser tomado como 
tesouro, numa arqueologia em 
prol da história indígena (ALMEI-
DA, 2004, p. 214).

Por que passar do registro etnográ-
fico à criação literária na produção 
dos livros da floresta?

Historicamente a visão que sempre nos 
foi repassada acerca dos povos indígenas 
(principalmente no ambiente escolar), era 
de “um ser” alegórico, que servia apenas 
para composição da história brasileira. Que, 
segundo Almeida, não houve tempo e nem 
vontade “dos brancos” para que os indígenas 
“reconfigurassem sua experiência temporal 
numa literatura própria” (ALMEIDA, 2004, 
p. 233), e o resultado disso foi a visão pes-
soal dos “brancos” em relação à história dos 
indígenas.

Os registros das culturas indígenas 
feitos por linguistas, antropólogos e outros 
cientistas muitas vezes negligenciaram a be-
leza dos mitos e cantos dos povos indígenas. 
Mas, de posse dos instrumentos da escrita 
alfabética, eles mesmo vão alçando cada vez 
mais suas vozes e criando objetos estéticos 
que se aproximam da Literatura Ocidental, 
demonstrando a força e complexidade do 
pensamento indígena e fazendo justiça às 
belezas contidas em suas culturas.

Nesse sentido, as comunidades indíge-
nas consideram extremamente importante a 
escrita de seus mitos, pois os mitos retratam 
toda sua história, cultura e organização so-
cial, ou seja, através da escrita e publicação 
de livros os indígenas vão de encontro com 
uma nova forma de se “figurar” na história 
brasileira. 

Registro e publicação de narrativas 
realizada por Betty Mindlin com os 
povos indígenas: a experiência dos 
narradores Suruí Paiter

Há mais de três décadas Betty Min-
dlin dedica-se ao estudo de várias culturas 
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indígenas com ênfase, principalmente, na 
coleta e registros de mitos de povos indí-
genas amazônicos. A primeira coletânea de 
narrativas indígenas foi feita com os Tupari 
de Rondônia: “Tuparis e Tarupás”, publicado 
em 1993. No entanto, “Vozes da origem” foi o 
primeiro livro em que a antropóloga produ-
ziu em co-autoria com narradores indígenas, 
os Suruí Paiter. As estórias dos Suruí foram 
gravadas e transcritas na língua original com 
a ajuda dos jovens Suruí entre 1979 e 1994 e 
ouvidas de cerca de 15 narradores (pajés ou 
conhecedores da antiga tradição). 

O livro está dividido em três partes: 
a primeira com narrativas tradicionais, a 
segunda, estórias de heróis lendários e a 
terceira dedicada a pajés ou “narrativas 
religiosas”. Segundo a autora: “algumas 
histórias, assim, têm uma certa recriação, na 
forma de escrever, fiel, porém, ao conteúdo, 
sem invenções novas” (MINDLIN, 1999, p. 
262 apud FISCHMANN, 2000, p.13). 

O próprio povo Suruí reconhece a noto-
riedade da escrita de seus mitos, já que estes 
possuem um considerável valor cultural, de 
acordo com Mindlin: 

Há grande interesse dos Suruí por 
escrever em tupi-mondé, na ínte-
gra, essas e outras estórias. Escre-
vem com métodos diferentes, indi-
vidualmente, em conjunto, a partir 
das gravações, fazendo transcri-
ções ou rememorando, a partir do 
livro em português, ouvindo outra 
vez os velhos, criando pela memó-
ria, elaborando (MINDLIN, 2007, 
p.15).

Ao trabalhar e vivenciar com diferentes 
grupos indígenas, Betty desenvolveu em suas 
pesquisas uma espécie de posicionamento 
em relação à temática indígena e o destaque 
desse posicionamento está justamente no 
olhar singular que a autora tem com cada 
indígena, ou seja, sempre respeitando e 
fortalecendo as identidades culturais dos 
grupos indígenas com os quais trabalha. 
Nesse sentido, a antropóloga tem desenvol-
vido um enorme levantamento das histórias 
de cada uma das etnias em que trabalha, 
organizando-as depois por temas, então, 
desse modo, compondo um material amplo e 
rico que documenta a tradição e os mitos dos 
povos indígenas, dentre eles os Suruí Paiter . 
Segundo Betty:

“Os mitos, contados há séculos, de 

geração em geração, jamais es-
critos, são vivos no Brasil, ainda 
transmitidos em rituais ou apreen-
didos pela tradição oral” (...) “São 
tão densos quanto os mitos gregos, 
indianos ou afro-brasileiros, que 
conhecemos melhor. Nosso país 
é ainda mais interessante do que 
pensamos, e basta ter curiosidade 
para ir atrás dessa imensa desco-
berta.” (MINDLIN, 1996, p.17).

Os contos dos Suruí, por exemplo, fo-
ram transcritos pela antropóloga na língua 
indígena. Betty Mindlin transcreveu as gra-
vações que havia feito com vários narradores 
indígenas, escrevendo todas as palavras, 
embora ainda não houvesse consenso dos 
índios quanto à escrita. Ainda com a ajuda 
dos narradores (geralmente os mais criativos 
e sensíveis) a autora procurava inserir na 
transcrição das palavras o modo criativo 
dos narradores indígenas bem como o seu 
próprio modo de pensar os mitos, ou seja, 
segundo a autora “os intérpretes gravavam a 
tradução para o português, na qual me baseei 
para escrevê-los, sempre procurando ser fiel 
ao estilo e ao conteúdo, mas buscando uma 
versão literária e não literal.” (MINDLIN, 
2009, p.8). 

Em 1992, a pedido de algumas comuni-
dades indígenas, Betty Mindlin elaborou um 
projeto de formação de professores indíge-
nas em Rondônia. A antropóloga conseguiu 
recursos para um programa de educação 
multicultural e multilingue, que coordenou 
até 1997. 

Betty Mindlin realizou, de forma pio-
neira e inovadora, o registro escrito, em por-
tuguês e nas línguas indígenas, dos contos 
que ouviu. Em 1998, a responsabilidade pelo 
programa de professores passou do Instituto 
de Antropologia do Meio Ambiente (IAMÁ), 
ONG fundada em 1987, para o Estado de 
Rondônia, estendendo-se a todos os povos. 
Segundo a antropóloga: 

O programa de formação continua 
existindo, o ensino multicultural e 
multilíngue é reconhecido oficial-
mente pelas leis brasileiras, mas 
os professores indígenas vivem em 
luta constante para manter seus 
princípios e suas qualidades (MIN-
DLIN, 2006, p.239).

Ou seja, uma vez escritos, esse textos 
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se transformam em material didático para 
os professores fortalecerem a memória da 
cultura na educação dos povos indígenas.

Ao conhecer e estudar com mais 
profundidade os trabalhos que Betty têm 
desenvolvido junto a vários povos indígenas, 
podemos compreender a riqueza que vem do 
imaginário desses povos.

 
Conclusão

A partir da Constituição de 1988 é visível 
no Brasil, o movimento dos direitos culturais 
e lingüísticos dos indígenas, com espaço 
(em especial) para a autonomia indígena na 
construção de um sistema educacional dife-
renciado. O avanço na educação diferenciada 
foi o resultado de conquistas da organização 
dos índios e outros movimentos sociais como 
os de antropólogos e ONGs. 

De certo, há muita coisa ainda para ser 
aprimorada e problematizada nas questões 
relativas à educação escolar indígena, além 
de questões relacionados à produção lite-
rária indígena e escrita em língua materna. 
Contudo, podemos observar que iniciativas 
como o trabalho desenvolvido pela antropó-
loga Betty Mindlin, há mais de trinta anos, 
com os povos indígenas de Rondônia (des-
tacando-se aqui suas ações junto aos Suruí 
Paiter) têm sido bem sucedidas no sentido 
de proporcionar mecanismo de preservação 
das culturas indígenas, além de auxiliar no 
reconhecimento desses povos perante a so-
ciedade.

Notas
¹ Todos dos dados desta seção foram extraídos de: 
VALENTINI, Aline de Alcântara. Histórico da Educação 
Escolar Indígena. São Paulo – SP. Revista de Pedagogia 
Perspectiva em Educação, Ed. nº 07 – Ano 03, Set/Out/
Nov/Dez 2009. LUIS, Aracy Lopes da Silva; GRUPIONI, Do-
nizete Benzi (orgs.). A temática indígena na escola: novos 
subsídios para professores de 1º e 2º graus. São Paulo: MEC/
MARI/UNESCO, 1995.
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cre
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Introdução 
Apresentar os resultados parciais de 

projeto de pesquisa1 que tem como objeto 
de estudo as concepções e práticas dos ges-
tores escolares (Secretário de Educação e 
Diretores de Escolas da Rede Municipal de 
Rio Branco) em relação à demanda e a obri-
gação por resultados escolares, analisando 
suas implicações e efeitos na organização 
da escola e do seu trabalho, se constitui na 
proposta deste estudo. Dada a complexida-
de e abrangência da temática neste texto, 
apresenta-se, tão somente, alguns elementos 
preliminares, que vêm sendo observados no 
tocante a atuação dos Diretores Escolares da 
Rede Municipal de Ensino de Rio Branco, 
procurando estabelecer nexos com os bons 
resultados do IDEB que vem se elevando nos 
últimos anos. 

Estudando a reforma educacional im-
plantada no município de Rio Branco entre 
os anos de 2005 – 2012, constatou-se que, 
de um lado uma nova concepção de gestão 
para o setor público e muitos princípios 
do gerencialismo, tão recomendados por 
Organismos Multilaterais, foram/ estão 
sendo introduzidos nas escolas municipais 
contraditoriamente, a conquista da gestão 
democrática, marco das lutas dos trabalha-
dores docente na década de  1980,   tem  se  
tornado  terreno  de  introdução de certos 
procedimentos alheios à sua proposta, tendo 
como referência novos mecanismos de gestão 
introduzidos a partir da Reforma do Estado, 
nos anos 1990. Sob o invólucro da partici-
pação dos profissionais da educação, muitas 
políticas educacionais, especialmente as de 
avaliação externa, tem conduzido à respon-
sabilização da escola pelos seus resultados 
educacionais, especialmente de  seus direto-
res e professores. Por outro lado, observou-
-se também algumas preocupações com a 
democratização da gestão das escolas que 
tem procurado se reorganizar internamente 
na busca de melhor qualidade, tomando de-
cisões tidas como mais democráticas e mais 

participativas, incorporando ao seu trabalho 
novas funções e responsabilidades. 

Tendo como referência estes aspectos 
mais amplos, este artigo encontra-se dividido 
em cinco partes, incluindo esta introdução. 
Na segunda parte apresenta-se o contexto 
da pesquisa, enfatizando aspectos que ca-
racterizam a rede de ensino do Município 
de Rio Branco. Na terceira parte discute-se 
a questão dos indicadores de qualidade da 
educação, aspectos relativos ao IDEB e sua 
adequação ao contexto acriano. Na quarta, 
a discussão ocorre em torno do trabalho dos 
diretores e as exigências de performances, a 
partir das novas configurações estabelecidas 
pela chamada cultura do desempenho. Por 
fim, acrescentam-se algumas observações 
finais a título de conclusão do texto. 

Contexto da pesquisa: alguns as-
pectos de Rio Branco e de sua polí-
tica educacional

 O Município de Rio Branco é a capital 
do Estado do Acre e conta com uma popu-
lação de 335.796 (IBGE/CENSO, 2010). 
Dentre os vinte e dois municípios acrianos 
ocupa o primeiro lugar em Índice de Desen-
volvimento Humano – IDH, 0754, sendo o 
índice do Estado de 0,697. Entre os municí-
pios brasileiros ocupa a 1.779º posição o que 
para o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) é considerado um 
índice médio. 

Sumariamente destaca-se que seu po-
voamento ocorreu no início do século XIX, 
com a chegada de nordestinos. O desenvol-
vimento do município ocorreu durante um 
grande período que ficou conhecido como 
Ciclo da Borracha. Nesta época ocorreu 
ainda uma miscigenação da população, com 
traços do branco nordestino com índios Ku-
linaã, sendo que houve também influência 
de povos vindos de outras regiões do mundo, 
como turcos, portugueses, espanhóis e vários 
outros.
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No tocante aos indicadores educacionais 
dados do IBGE de 2009 revelam que a rede 
municipal conta no ensino fundamental com 
211 escolas, com o corpo docente de 2.367 
professores e 64.349 alunos matriculados. O 
ensino infantil calculava 70 pré-escolas, 402 
professores e 10.168 alunos.

Objetivamente, o contexto a ser enfati-
zado por este trabalho relaciona-se à expe-
riência vivida no Município de Rio Branco, a 
partir de 2005, quando assume o poder uma 
Frente Popular2, a qual procura resgatar as-
pectos da reforma educacional, intitulada de 
“descentralizadora e democrática” que havia 
sido iniciada em 1993 por esta mesma frente, 
tendo como principal protagonista, o então 
prefeito Jorge Viana (PT) e que foi interrom-
pida durante o período de 1997 a 20043. 

Tal reforma foi levada a cabo com a im-
plantação de uma série de políticas educacio-
nais, que entre outras ações e à semelhança 
do que acontecia na rede estadual, propôs 
uma nova governança4 para as escolas e 
deu origem ao Núcleo Gestor composto 
pelos trabalhadores docentes investidos nos 
cargos de Diretor e Coordenador de Ensino e 
pelo trabalho não docente representado pelo 
Coordenador Administrativo. Este processo 
contou com a aprovação de uma nova lei de nº 
1537 de 04 de julho de 2005 que estabelecia 
a Gestão Democrática do Ensino Municipal, 
adotando o sistema seletivo para a escolha de 
dirigentes de unidades escolares. 

De lá pra cá a educação pública no 
município de Rio Branco tem sido impactada 
de forma marcante pelas reformas educacio-
nais. A chamada “gestão democrática e des-
centralizadora”, vem promovendo alterações 
sem precedentes na rede pública de ensino, 
conferindo mudanças como: aumento do 
volume de recursos e de investimentos; 
formação em serviço inicial e continuada; 
construção, reforma e ampliação de escolas; 
planos de cargos e salários, com pisos entre 
os melhores do Brasil; reordenamento da 
rede; etc.

Levando em consideração tais aspectos, 
pode-se afirmar que correlato ao processo de 
organização da rede estadual de educação, 
a rede municipal de Rio Branco, por inter-
médio da Secretaria Municipal de Educação 
(SEME), tem procurado implementar uma 
reforma educacional que se caracteriza por 
certas ambivalências. Ao mesmo tempo que 
atendem reivindicações históricas do mo-

vimento docente, impulsionando medidas 
para beneficiá-los como política de formação, 
carreira e salários, dotando as escolas de uma 
melhor estrutura física e material, também 
revelam, uma preocupação exacerbada com 
os resultados acadêmicos dos alunos matri-
culados em sua rede. Medidas vêm sendo 
encaminhadas pela atual gestão que reflete a 
decisão política de elevar à posição do muni-
cípio no ranking nacional de avaliação. 

Visto por este ângulo, o município de 
Rio Branco começa a assumir um novo papel 
regulador das políticas educacionais, pro-
pondo mudanças que visam à modernização 
da gestão. Tem sido visível o interesse nos re-
sultados escolares, traduzidos em melhores 
índices de proficiência acadêmica dos alunos 
e das escolas. Vem se processando uma po-
lítica sutil de responsabilização das escolas 
e de seus trabalhadores, premiando escolas, 
professores e diretores que alcancem e/ou 
superem as metas pré-estabelecidas a partir 
do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB), principal referência adotada 
para aferir os resultados. 

O IDEB e sua relação com a quali-
dade da educação em Rio Branco

O IDEB foi criado em 2007 pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC) 
e resulta da combinação de dois fatores que 
interferem na qualidade da educação: a) 
indicadores de fluxo (taxas de aprovação, 
reprovação e evasão), medidos pelo Censo 
Escolar, e b) indicadores de desempenho em 
exames padronizados como o SAEB e Prova 
Brasil, realizados a cada dois anos ao final de 
determinada etapa da educação básica (4ª e 
8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do 
ensino médio). As médias de desempenho 
utilizadas são as da Prova Brasil (para Idebs 
de escolas e municípios) e do Saeb (no caso 
dos Idebs dos estados e nacional). A Prova 
Brasil é realizada por todos os alunos da 
etapa avaliada, enquanto o Saeb é realizado 
por amostragem. 

O índice é medido a cada dois anos e o 
objetivo é que o país, a partir do alcance das 
metas municipais e estaduais, tenha nota 6 
em 2022, que corresponde à qualidade do 
ensino em países desenvolvidos. 

Mudanças recentes, em especial àquelas 
introduzidas pelo Plano de Desenvolvimento 
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da Educação (PDE) expandiram o papel 
da avaliação em larga escala para além de 
seu objetivo tradicional de diagnóstico dos 
sistemas educacionais e colocaram-na como 
um dos pilares da política educacional do 
Ministério da Educação. 

De acordo com FERNANDES e GRE-
MAUD (2009), as três principais inovações 
foram: i) a incorporação dos objetivos de 
accountability5; ii) a criação de um indicador 
sintético da qualidade da educação básica, 
que considera tanto o desempenho dos es-
tudantes em exames padronizados quanto a 
progressão desses alunos no sistema; e iii) a 
definição de metas tanto para o país quanto 
para cada sistema e escola em particular.

Não há consenso na literatura quanto 
o assunto refere-se aos rumos que segue o 
atual estágio da avaliação da Educação Bási-
ca no Brasil. O que se sabe é que se tem dado 
ênfase as avaliações externa de grande escala 
e que o apoio à divulgação de resultados por 
redes e escolas, não é unânime. 

Mello e Souza (2005), por exemplo, 
enfatizam que educação e avaliação sempre 
andaram de mãos dadas. Tal fato, certamente 
nada estranho a todos aqueles que freqüen-
taram por anos as unidades escolares, hoje, 
no contexto crescente do uso de indicadores 
econômicos, educacionais e estatísticos, se 
torna algo com finalidade bem diferente 
dos antigos testes escolares para avaliar, 
reprovar ou aprovar, significativa parcela 
da população discente. Se antes, o objetivo 
era eliminar preliminarmente os alunos 
considerados inaptos para a escolarização, 
especialmente nas séries iniciais do ensino 
fundamental, hoje, o enfoque avaliativo 
possui outros objetivos mais definidos, 
sendo principalmente, medir e escalonar os 
resultados da aprendizagem escolar visando 
mensurar a qualidade do ensino oferecido e 
favorecer o crescimento econômico. 

A potencialidade de gerar discussões fez 
do assunto da qualidade de ensino, atrelado 
à avaliação externa, elemento com ênfases 
teóricas completamente divergentes. Nesta 
direção existem perspectivas, por exemplo, 
que consideram as avaliações externas e seus 
testes padronizados em larga escala como 
elementos que dificultam a efetivação da 
autonomia da escola e o processo de descen-
tralização. 

Vários estudos que abordam esta dis-
cussão alertam para a necessidade de não se 

perder de vista as limitações que vêm sendo 
imputadas ao IDEB. Adotá-lo como um 
indicador eficiente de aferição de resultados 
pode se configurar numa tensão entre a 
participação/autonomia da escola conferida 
pela gestão democrática e o controle exter-
no, via regulação exercida pela avaliação de 
resultados do desempenho dos alunos, como 
se fossem produtos quantificáveis. Essas 
críticas encontram respaldo junto a Araújo 
(2007): 

O IDEB é mais um instrumento re-
gulatório do que um definidor de 
critérios para uma melhor aplica-
ção dos recursos da União visando 
alterar indicadores educacionais. 
O resultado de cada município e de 
cada estado será (e já está sendo) 
utilizado para ranquear as redes 
de ensino, para acirrar a competi-
ção e para pressionar, via opinião 
pública, o alcance de melhores re-
sultados. Ou seja, a função do MEC 
assumida pelo governo Lula man-
tém a lógica perversa vigente du-
rante doze anos de FHC. (ARAÚ-
JO, 2007, p. 4).

Freitas (2007), por sua vez, emitindo 
crítica ao encaminhamento das políticas 
de avaliação, explicita que se trata de um 
sistema baseado no modelo americano de 
“responsabilização” e, portanto, que visam 
transformar o serviço público em mercado 
(ou mais precisamente em um quase-merca-
do), ressaltando que:

O verdadeiro limite à universaliza-
ção da melhoria da qualidade da 
escola é a própria ideologia meri-
tocrática liberal. Caso a avaliação 
se coloque a serviço dela, então 
ficará limitada à medição do mé-
rito e à ocultação da desigualdade 
social sob a forma de indicadores 
“neutros” como o Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica 
(IDEB) criado pelo MEC. (FREI-
TAS, 2007, p.971).

Tais reflexões são importantes, pois 
colocam a necessidade de os atuais respon-
sáveis pela implementação das políticas edu-
cacionais repensarem em qual perspectiva 
o processo de avaliação da educação básica 
contribui para que a gestão da escola pública 
possa efetivar uma educação de qualidade. 
Quais são as positividades, as fragilidades, 
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os aspectos prioritários e como a gestão 
democrática pode apropriar-se do processo 
de avaliação básica como mecanismo para a 
tomada de decisão e de reversão da lógica de 
políticas e programas de avaliação promovi-
dos pelo Estado com ênfase na regulação, no 
controle, nos resultados quantitativos.

Sem dúvidas estas são questões que 
estão na ordem do dia e precisam ser melhor 
discutidas, contudo, dadas as limitações do 
estudo, o que importa a este texto, é analisar 
a concretude do que se instaura progres-

sivamente em nosso sistema educativo: o 
IDEB e seus impactos para a melhoria da 
qualidade escolar nos anos iniciais do ensino 
fundamental e como os diretores da rede 
municipal têm atuado na busca por melhores 
resultados. 

Em Rio Branco a administração atual 
comemora o fato de ter saido da 27ª coloca-
ção em 2005 para a 8ª posição no ranking  
de 2011. Estão entusiasmados por terem 
cumprido ainda em 2009 a meta prevista 
para ser cumprida somente em 2011. 

Tabela I

SÉRIE IDEB 
2005

IDEB 
2007

IDEB 
2009

IDEB 
2011

4ºSÉRIE/5º ANO 4,1 4,4 5,0 4,8
Fonte: IDEB/INEP 2011

Pelo que revela a tabela acima, mesmo 
considerando a situação de crescimento do 
IDEB das escolas do primeiro segmento do 
Ensino Fundamental nas avaliações anterio-
res, percebe-se que não houve crescimento 
algum de 2009 para 2011 e que a meta que era 
para ser atingida (cinco) não foi cumprida, 
tendo em vista que baixou para 4,8 em 2011. 

No tocante as séries finais do Ensino 
Fundamental com o processo de  instituição 
em 2005 do Sistema Público da Educação 
Básica do Estado do Acre, que estabeleceu 
o regime de colaboração entre as redes de 

ensino do Estado e Municípios, organizando 
e definindo as responsabilidades de cada es-
fera, ficou definido que as escolas estaduais 
passariam a oferecer, prioritariamente, e 
em muitos casos, exclusivamente, apenas 
os anos finais do Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio, ao passo que as escolas muni-
cipais deveriam atender a Educação Infantil 
e os anos iniciais do Ensino Fundamental. A 
partir desta lógica os índices do IDEB para 
este nível de ensino revela que houve um leve 
acréscimo. 

Tabela 2

SÉRIE IDEB 
2005

IDEB 
2007

IDEB 
2009

IDEB 
2011

8ºSÉRIE/9º ANO 3,6 3.8 4,2 4,3
Fonte: IDEB/INEP 2011

Atualmente, o Estado do Acre atingiu 
a 5ª posição no ranking nacional de desem-
penho do Ideb 2011. Há uma variação de 
números em relação as escolas da rede. As 
escolas com os maiores índices no município 
de Rio Branco são: a Escola Padre Peregrino 
que alcançou a melhor nota, 6,0; seguida da 
Escola Chico Mendes que obteve nota 5,5; e a 
Luiz de Carvalho Fontenele que obteve 5,36.

De acordo com um levantamento do-

cumental realizado para identificar as atuais 
políticas que vem sendo implementadas tanto 
pela rede estadual como pela rede municipal 
para melhorar seus índices, foi possível, sin-
teticamente, elaborar um quadro provisório, 
para apresentar as principais ações que vem 
sendo desencadeadas em suas redes, sem 
prejuizos das políticas que já vinham sendo 
executadas em períodos anteriores e que já 
foram elencadas neste estudo. 
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Quadro I

Rede Estadual Rede Municipal (Rio Branco)
Fortalecimento das políticas de Gestão Escolar, 
unindo SEE, equipe escolar e comunidade; 

Avaliações do Sistema Estadual de Avaliação da 
Educação Básica (Seape), que desde 2009 realiza 
avaliação externa de larga escala com os alunos das 
redes municipais e estaduais.

Redução do índice de analfabetismo, passando de 
24,5% da população acima de 15 anos, no ano de 
2000, para 16,5% em 2010.

Redução da distorção idade-série (defasagem idade-
ano), que era de 50% no ensino fundamental, em 
1999, para 28% em 2011.

Complemento da 5ª hora na carga horária no 6º ao 9º 
ano e no ensino médio. 

Conclusão da Instrução Normativa que regulamenta 
o exercício da função de coordenador pedagógico.

Normatização das rotinas pedagógicas, com 
regulamentação da hora/atividade.

Continuação da política de unificação do 
acompanhamento das equipes da SEE nas escolas.

Curso de Pós Graduação “Lato Sensu” em Gestão 
Escolar e Coordenação Pedagógica do Programa 
Escola de Gestores da Educação Básica que vem 
sendo executado pela Universidade Federal do 
Acre em parceria com a Secretaria de Educação 
do Estado (SEE) e as Secretarias Municipais de 
Educação (UNDIME), atendendo todos os diretores 
da rede Estadual e do Estado e coordenadores 
pedagógicos/Ensino do polo  de Rio Branco.

Palestras do Instituto Abaporu, em caráter 
motivacional,  para preparar gestores e coordenadores 
pedagógicos para dar segurança aos alunos e 
melhorar a autoestima dos professores com vistas a 
um melhor desempenho no Ideb.

Construção de planejamento estratégico para o ano 
de 2011, estabelecendo nove metas para melhorar o 
ensino na capital. Entre os focos, ações de letramento, 
português e matemática  em nove escolas com baixo 
Ideb. A esse grupo, a Seme tem prestado especial 
atenção com encontros semanais sempre às terças-
feiras. 

O compromisso da equipe gestora que 
sistematicamente reuni-se na SEME para avaliar e 
traçar estratégias para melhorar os resultados da 
escola;

Formação continuada.  A Prefeitura contratou o 
Instituto Abaporu de Educação e Cultura,  consultoria 
especializada em educação, para levar adiante o 
programa de formação continuada dos técnicos e 
docentes da Seme. O Abaporu desenvolve o projeto 
que atende especialmente  a professores do 1º 
ao 5º ano do ensino fundamental. Hoje, 100% dos 
professores lotados na  Seme, inclusive os da zona 
rural, possuem escolaridade em nível superior.

Curso de Pós Graduação “Lato Sensu” em Gestão 
Escolar e Coordenação Pedagógica do Programa 
Escola de Gestores da Educação Básica que vem 
sendo executado pela Universidade Federal do Acre 
em parceria com a Secretaria de Educação do Estado 
(SEE) e as Secretarias Municipais de Educação 
(UNDIME), atendendo todos os diretores da rede 
municipal  e coordenadores pedagógicos de Rio 
Branco. 

Fonte: Banco de dados da Pesquisa (2012)

Pelas ações que estão sendo executadas 
e que foram possíveis de identificação até 
esta fase da pesquisa, em síntese, pode-se 
afirmar que há um distanciamento de ações 
que possam proporcionar a efetiva participa-
ção da comunidade escolar na construção de 
uma gestão educacional democrática, haja 
vista que os gestores não buscam em suas 
medidas a construção ou fortalecimento de 
espaços de tomada de decisões coletivas, 
pouco se preocupam, por exemplo, sobre as 
formas de funcionamento dos conselhos e 
sobre a necessidade de construção coletiva 
do Projeto Político Pedagógico, instrumento 
que, por intermédio de um planejamento 
participativo, pode renovar a prática e garan-
tir a autonomia da escola. Urge a necessidade 
de privilegiar estas temáticas em articulação 

com a democratização da gestão escolar, e 
que estas possam se afirmar como um amplo 
planejamento do trabalho englobando os 
diferentes níveis de planejamento, buscando 
uma transformação do cotidiano escolar. 
Seria o momento e espaço para a escola pen-
sar sua prática para, a partir daí, estabelecer 
metas/objetivos com vistas à transformação, 
contribuindo para a melhoria da qualidade 
da escola com base num movimento coletivo 
e permanente. 

O trabalho dos diretores a partir 
das configurações da cultura do de-
sempenho e seus nexos com o IDEB

A partir de revisão de literatura rea-
lizada em língua portuguesa, espanhola e 
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francesa, observa-se uma nova regulação nas 
políticas educativas que tem interferido na 
organização e gestão da educação, passando 
por todas as mediações dos sistemas escola-
res até a escola. Observa-se tais mudanças 
em realidades escolares norte-americanas 
(Lessard & Tardif, 2003); européias (Catto-
nar, 2006); latino-americanas (Birgin, 2000; 
Tenti Fanfani, 2005) e brasileira (Oliveira, 
2003, 2004). 

No caso específico do Estado do Acre em 
pesquisa anterior Melo (2010) constatou-se 
a existência dessa nova regulação educativa 
no âmbito do sistema estadual de ensino. Já 
naquele momento apontou-se para a neces-
sidade e a carência de maiores estudos que 
pudessem aprofundar as discussões tanto no 
âmbito do Estado como na esfera municipal. 

Tem sido consenso entre os pesquisa-
dores que estudam as reformas educacionais 
implementadas a partir da década de 1990, 
tanto nos países desenvolvidos quanto na-
queles em desenvolvimento, que tais refor-
mas evidenciaram a necessidade de moder-
nizar a gestão educacional, quer no âmbito 
dos ministérios e das secretárias quer no 
âmbito das escolas, consideradas ineficien-
tes e burocráticas. Constatou-se que adoção 
das políticas neoliberais, como programa de 
vários governos, não ocorreu simultanea-
mente, nem seguiu a mesma trajetória em 
todos os países. Durante os últimos 20 anos, 
o Brasil e os demais países da América Latina 
têm passado por processos de reforma, com 
base na racionalização do gasto público e na 
redefinição das modalidades de intervenção 
do Estado, acarretando profundas mudanças 
em suas estruturas econômicas e sociais. 

Ball (2002, 2005) discute as reformas 
educacionais fazendo uma associação das 
implicações dessas reformas no trabalho 
docente, relacionando-o às categorias 
profissionalismo, performatividade e ge-
rencialismo. A partir da experiência inglesa, 
este autor destaca a ascensão do discurso ge-
rencialista nas políticas educacionais como 
uma das tendências globalizantes dessas 
políticas, mesmo ressaltando a importância 
das características locais nas políticas educa-
cionais, que são o resultado de negociações e 
recontextualizações entre interesses e teorias 
por vezes antagônicos. O novo gerencialismo 
faz-se acompanhar de uma forte cobrança 
em torno da performatividade, uma política 
de resultados centrada em desempenhos 

quantificáveis. Para o autor a cultura da 
performatividade tem papel crucial no 
conjunto das políticas públicas. Ela funciona 
de diversas maneiras para ‘atar as coisas’ e 
reelaborá-las. Ela facilita o papel de monito-
ramento do Estado, que governa a ‘distância’ 
– ‘governando sem governo’. Ela permite que 
o estado se insira profundamente nas cultu-
ras, práticas e subjetividades das instituições 
do setor público e de seus trabalhadores, sem 
parecer fazê-lo. Ela muda o que ele ‘indica’, 
muda significados, produz novos perfis e 
garante ‘alinhamento’. “Ela objetifica e 
mercantiliza o trabalho do setor público, e o 
trabalho com conhecimento das instituições 
educativas transforma-se em ‘resultados’, ní-
veis de desempenho, formas de qualidade.” 
(BALL, 2004, p.1116). 

A despeito do autor se referir ao caso do 
Reino Unido, também no Brasil no campo da 
educação, desde os sistemas centrais até a 
escola, vêm sendo adotadas diretrizes geren-
ciais na condução dos serviços educacionais. 
As influências fazem-se presentes na gestão 
escolar, entre outros, por meio da descen-
tralização, na instituição dos colegiados, 
no apelo à participação da comunidade nos 
processos de decisão da escola, no Plano de 
Desenvolvimento da Escola (PDE), etc. 

Tendo em vista as novas configurações 
da gestão pública do Estado e, consequen-
temente, da gestão educacional, a partir 
da descentralização, acabou-se por gerar 
uma “reestruturação do trabalho docente, 
resultante da combinação de diferentes 
fatores que se farão presentes na gestão e 
na organização do trabalho escolar, tendo 
como corolário maior responsabilização 
dos professores e maior envolvimento da 
comunidade” (OLIVEIRA, 2004, p. 1131). O 
grau de autonomia financeira, pedagógica 
e administrativa conquistados no âmbito 
escolar traz como contrapartida um novo 
modo de regulação por parte do Estado que 
se traduz nas avaliações externas, gerando 
uma demanda crescente de tarefas e respon-
sabilidades no âmbito escolar. 

Esse modelo de autonomia está centrado 
em maior responsabilização dos envolvidos, 
que têm de responder pelo que fazem, como 
fazem e para que fazem. Sendo assim, au-
menta a responsabilidade dos trabalhadores 
docentes sobre o êxito dos alunos, amplian-
do os raios de ação e competência desses 
profissionais. O desempenho dos alunos 
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passa a ser algo exaustivamente mensurado, 
avaliado sistematicamente por instrumentos 
que não são elaborados no contexto escolar.

Alguns aspectos chamaram atenção 
quando da realização da pesquisa no âmbito 
da rede estadual. Como forma de estabelecer 
certos nexos com o que vem acontecendo 
na rede municipal, destacamos, a título de 
exemplos, a posição do Núcleo de Gestão das 
Escolas pesquisadas, no tocante as Cobran-
ças sobre seu trabalho:

As maiores cobranças sobre o tra-
balho do Núcleo Gestor residem na 
exigência de produção de resulta-
dos quantificados e de indicadores 
de desempenho. Pelos menos foi o 
que responderam 69,4% dos Dire-
tores, 60,3% dos Coordenadores de 
Ensino e 43,9% dos Coordenadores 
Administrativos. (MELO, 2010). 

A partir desta constatação, recorre-se 
a Ball (2004), quando menciona a cultura 
da performatividade como tendo papel 
crucial no conjunto das políticas públicas. 
Ela funciona de diversas maneiras para ‘atar 
as coisas’ e reelaborá-las. Ela facilita o papel 
de monitoramento do Estado, que governa a 
‘distância’ – ‘governando sem governo’. Ela 
permite que o estado se insira profundamen-
te nas culturas, práticas e subjetividades das 
instituições do setor público e de seus tra-
balhadores, sem parecer fazê-lo. Ela muda 
o que ele ‘indica’, muda significados, produz 
novos perfis e garante ‘alinhamento’. “Ela 
objetifica e mercantiliza o trabalho do setor 
público, e o trabalho com conhecimento das 
instituições educativas transforma-se em 
‘resultados’, níveis de desempenho, formas 
de qualidade.” (BALL, 2004, p.1116). 

Um outro aspecto bastante ilustrativo 
diz respeito a relação do Núcleo Gestor das 
escolas estaduais com a Secretaria Estadual 
de Educação: 

Para o Núcleo Gestor, a resposta 
que melhor caracteriza a sua rela-
ção com a Secretaria Estadual de 
Educação é aquela em que existe 
um espaço de negociação sobre as 
posições da escola, desde que as 
regras e normas advindas da Se-
cretaria não sejam contrariadas. 
Responderam assim 67,8% dos Di-
retores, 58,7% dos Coordenadores 
de Ensino e 64,9% dos Coordena-
dores Administrativos. (MELO, 
2010)

Nessa situação, novamente é possível 
perceber como pode se manifestar lá no 
“chão da escola” esse quadro marcado por 
novas formas de regulação e formas de 
controle, e não o seu abandono pelo Estado, 
como parecem sugerir as reformas, ao propi-
ciarem aos gestores e as organizações maior 
liberdade nas decisões operacionais. Ao que 
parece, está-se diante de uma regulação, 
menos visível e autorregulada. Ou seja, é o 
que Ball (2004) chama de processo de re-
-regulação porque passa pela subjetividade 
dos sujeitos: a internalização das tarefas, dos 
deveres: quanto mais internalizadas, menos 
necessário é o controle, a inspeção, pois os 
próprios indivíduos se autorresponsabilizam 
pelo seu desempenho e também pelo desem-
penho da instituição. 

A qualidade aferida através dos índices 
de avaliação, que atuam como regulador dos 
sistemas de ensino, “é definida em função 
do dinheiro gasto, incorporando três carac-
terísticas operacionais, ou seja, economia, 
eficiência e efetividade” (SANTOS, 2004, p. 
08), o que aponta para o predomínio da lógi-
ca econômica em detrimento da educacional. 

A partir deste contexto, tem aumentado 
nosso interesse em saber que alterações tais 
reformas trazem para o trabalho na escola; 
que novas demandas e requerimentos geram 
e que respostas são oferecidas pelos diretores 
escolares da rede municipal de Rio Branco já 
que se percebe que seu trabalho vem sofrendo 
transformações, o que tem acarretado 
sobrecarga nas atribuições, principalmente 
aquelas de natureza administrativa, os 
distanciando, muitas vezes contra a sua 
vontade, do fazer pedagógico, aproximando 
sua prática àquela de gerentes escolares: são 
cobrados pela produtividade da sua unidade, 
assim como pelo desempenho dos alunos e 
pelos resultados do coletivo escolar. Tais 
questionamentos são objetos de análise do 
presente estudo e dados mais consistentes 
serão catalogados e interpretados quando fi-
nalizada a pesquisa de campo que vem sendo 
realizada por meio da atuação de alunos que 
atuam como bolsistas de iniciação científica.7 

Considerações provisórias 
Pode-se visualizar, diante do percurso 

delineado nas discussões deste texto que a 
reforma educacional que vem sendo implan-
tada no município de Rio Branco propôs uma 
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nova governança para as escolas, assentada 
em princípios do novo gerencialismo, reco-
mendados por Organismos Multilaterais e 
em propostas de uma gestão democrática e 
participativa. O foco tem sido a eficiência da 
gestão como forma de melhorar o desempe-
nho das escolas e a qualidade do ensino no 
município. 

O impacto da reforma tem proporcio-
nado resultados positivos em termos qua-
litativos e quantitativos. As metas a serem 
alcançadas foram traçadas por intermédio da 
construção de um Planejamento Estratégico 
que estabeleceu nove metas para melhorar o 
ensino na capital. Entre os focos principais 
estão ações de letramento, português e ma-
temática. 

Atualmente o Município de Rio Branco 
está entre 08 (oito) municípios com os me-
lhores resultados no Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (IDEB). Saiu da 
27ª colocação em 2005 para a 8ª posição no 
ranking  de 2011.

Uma das consequências dessa política 
pode ser observada nas transformações 
que vem sofrendo o trabalho dos Diretores. 
Os resultados da pesquisa analisados até 
o momento, permite reforçar a tese de que 
vem ocorrendo uma reestruturação de suas 
funções, provocada pelas recentes transfor-
mações no modo de regulação escolar. Exis-
tem maiores cobranças sobre seu trabalho, 
o que tem sido percebido principalmente na 
produção de números quantificáveis, em vir-
tude das avaliações sistemáticas nas quais a 
escola se encontra imersa. O objetivo ao que 
tudo indica é tornar a escola mais produtiva 
e eficiente. 

Tal situação, somada às exigências da 
Secretaria Municipal de Educação e os pro-
cessos de construção democrática (como o 
PPP, o funcionamento do Conselho Escolar 
e a relação com a comunidade), tem tido um 
rebatimento na prática, aumentando a carga 
horária de trabalho; provocando mudanças 
na maneira de administrar/coordenar; 
maiores interesses pelas relações com o meio 
em que a escola está inserida, bem como 
sobre o desenvolvimento de competências e 
novas exigências sobre o seu trabalho (maior 
grau de formação e inovações pedagógicas, 
domínio das novas tecnologias educacionais, 
maior rigor administrativo e mobilização dos 
recursos humanos e da comunidade no pro-
cesso de construção da gestão democrática). 

Pode-se, por fim, concluir que as nume-
rosas responsabilidades que assumem vêm 
acompanhadas de uma maior complexidade 
de seu papel. Os diretores das escolas de Rio 
Branco encontram-se confrontados hoje com 
inúmeras transformações em seu trabalho, 
as quais, têm impactos importantes em sua 
função e no funcionamento da escola onde 
atuam. A implementação dessas ações e con-
cepções do mesmo modo que são absorvidas 
e defendidas por parte dos diretores escola-
res com naturalidade, também têm gerado 
movimentos de contestações. Esses movi-
mentos ocorrem nas próprias unidades esco-
lares, assim como nos espaços de formação 
continuada dos diretores, programado pela 
Secretária de Educação. Percebe-se que estes 
sujeitos não estão inertes ante as pressões 
e se movem permanentemente. Apesar das 
inúmeras limitações, esses movimentos são 
respaldados pela vivência de mais de 15 anos 
de um processo democrático nas escolas mu-
nicipais que tem ajudado a se constituirem 
sem esquecer as bandeiras e os processos de 
construção de uma educação democrática e 
de qualidade socialmente referenciada.

Notas
1 Trata-se de Projeto de pesquisa institucional intitu-
lado “As exigências de performatividade e seus impactos no 
trabalho dos diretores escolares no município de Rio Bran-
co-Acre” que conta com financiamento oriundo dos recur-
sos para a pesquisa da matriz de descentralização interna da 
UFAC 2011/2012.
2 Coligação composta pelos seguintes partidos: PT, 
PSDC, PRTB, PMN, PSB, PV, PC do B e PT do B.
3 O Prefeito Jorge Viana mesmo com altos índices de 
aceitação popular não conseguiu eleger seu sucessor. Neste 
período o município foi administrado por forças políticas de 
oposição a chamada Frente Popular. Tendo se reversado no 
poder os Prefeitos Mauri Sérgio (1997-2000) e Flaviano Melo 
/Isnard Leite  (2001-2004).
4 A noção de governança está sujeita a várias inter-
pretações, usos e controvérsias o que aumentam sua polisse-
mia (Borges, 2003, Barroso, 2006, Delvaux 2007, Oliveira, 
2009). Trata-se de um conceito de origem inglesa cuja tradu-
ção não está fixada entre nós. Em francês, o termo ‘governan-
ce’, foi traduzida para ‘gouvernance’ e é muitas vezes conotado 
(como acontece igualmente nos países anglo-saxônicos) com 
a introdução de formas empresariais de governo, redução do 
papel do estado e desregulação ou privatização dos serviços 
públicos, defendidos pelo ‘neoliberalismo’. A origem deste ter-
mo associa-se a uma tentativa de superar a dicotomia entre 
Estado e mercado, por intermédio de novas formas de governo 
da coisa pública e de coordenação da ação social. Para tanto a 
ciência política, a ciência econômica e as ciências sociais em 
geral passaram a difundi-lo (BARROSO, 2006). 
5 O termo accountabilit tem sido traduzido como 
transparência, responsabilização, rendição de contas e outros. 
Na falta de concordância sobre a melhor tradução, mantere-
mos o termo em inglês.
6 Estas escolas fazem parte da amostra de um dos 
subprojetos que integra a pesquisa que considera as cinco es-
colas com maiores Idebs em 2011 e as cinco com maiores va-
riações no Ideb, considerando os anos de 2007-2011. Toma-se 
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o Ideb das séries iniciais do ensino fundamental, em escolas 
com matrículas superiores a seiscentos alunos. 
7 Estão em andamento duas pesquisas financiadas 
pelo Edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Cientifica PIBIC 2012/2013 da UFAC. 
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“Da aldeia à cidade”: trajetória de vida de três jovens Hunikui/
Kaxinawá

Luciane Ferreira de Morais
Universidade Federal do Acre

Considerações Iniciais
A história oral nos permite trazer as 

vozes dos excluídos, dos que foram calados 
durante anos, humilhados, massacrados, por 
uma história do tempo passado (processo de 
colonização do território brasileiro). Assim, 
as populações indígenas foram, e continuam 
a margem da sociedade. Com o tempo atual, 
que os indígenas classificam como tempo 
dos direitos, algumas conquistas foram 
conseguidas como criações de leis federais 
que estabelecem a sociedade o respeito às 
culturas étnicas. Porém, o direito de falarem, 
ser ouvido, expressarem suas opiniões, 
buscarem por melhores condições de vida, 
se apresenta a sociedade como espaço de 
bloqueio, quando estes (indígenas) buscam 
interagir com outras culturas. 

Nos estudos acadêmicos encontramos 
pouca expressão sobre pesquisas em relação 
às questões indígenas, é escasso o espaço 
dado a esses povos o direito de falar. A his-
tória oral é um dos métodos que traz para o 
eixo central da sociedade os discursos, dar 
voz aos excluídos, invisíveis. Parafraseando 
Portelli (2010, p. 210) história oral é: “uma 
narração dialógica que tem o passado como 
assunto e que brota do encontro do sujeito 
que chamarei de narrador e de outro su-
jeito que chamarei pesquisador – encontro 
geralmente mediado por um gravador ou 
um bloco de anotações”. Utilizando-se da 
história de vida, relatos contados e gravados 
pelo entrevistador que observa, anota, e ouve 
com atenção o narrador.

Nas trajetórias de vida dos jovens 
indígenas a vivência na aldeia, apresenta-se 
como um espaço comunitário, do silêncio, 
de muitas casas, da caça, da pesca, da agri-
cultura plantada no roçado. Para outro, já é 
um espaço da escassez de alimentos, falta de 
oportunidades, só trabalha e nada recebe. 
Para um jovem, o dinheiro é o motivador 
de sua migração, pois no espaço da cidade 
o trabalho rende um ganho, há sobrevivên-
cia. Em uma das narrativas o desloca-se da 
aldeia para a cidade, é para estar próximo de 

um parente. E a vinda até o lugar de encon-
tro é como uma aventura, sai escondido dos 
pais, pega carona na estrada, chegando a Rio 
Branco e desse lugar que se inicia a trajetória 
de vida urbana.

Diante do contexto, esse texto que vos 
exponho faz parte da pesquisa de dissertação 
que desenvolvo com os jovens indígenas que 
residem na cidade de Rio Branco – Acre. Co-
lhendo seus relatos, do cotidiano, do modo 
de vida da aldeia à cidade. As narrativas que 
vos apresento a seguir são de três jovens Hu-
nikui de parentesco próximos (tia, sobrinha, 
primo) residem no bairro Eldorado e estive 
com eles em julho (2012). Os entrevistei 
utilizando-se do método da história oral 
em gravar a história de vida dos jovens. E a 
narrativa oral da história “[...] só toma forma 
em um encontro pessoal causado pela pes-
quisa de campo. Os conteúdos da mémoria 
são evocados e organizados verbalmente no 
diálogo interativo entre fonte e historiador, 
entrevistado e entrevistador” (PORTELLI, 
2010, p.19). 

Dos relatos foram selecionados trechos 
que demonstram essa trajetória da aldeia 
à cidade, as análises conforme as minhas 
percepções, observações diante dos entre-
vistados, e suas narrativas orais. As transcri-
ções seguiram ao mais próximo possível da 
linguagem falada, as pronúncias repetidas, 
“né, tô, vei”. Valendo-se da história oral 
para trazer ao texto escrito os relatos das 
trajetórias a partir das entre/vistas (“é uma 
troca de olhares” PORTELLI, 2010, p.20) 
gravadas, os relatos a seguir demonstra as 
pespectivas, dificuldades, a trajetória de vida 
de três jovens Hunikui/Kaxinawá que saíram 
de suas aldeias, e vieram morar na cidade de 
Rio Branco – Acre. 

“...na cidade tem que trabalhar né 
pra poder sobreviver”

A jovem Hunikui viveu na aldeia até os 
seus 10 anos de idade. Porém, com a morte 
do pai, a jovem migra para área urbana 
juntamente com a mãe para o município de 
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Santa Rosa. Conforme ela, não participou da 
cultura indígena: “não tinha muito de parti-
cipar de coisa indígena né [...] Aí, dai, aí, lá 
na aldeia né, agente vivia assim, mas eu não 
cheguei a participar das nossas culturas, não 
são muito usada não, na aldeia, era aldeia, 
mas ninguém liga muito de cultura não”. E 
expressou a não participação ativa: “[...] de 
dança só uma vez que eu participei durante 
o tempo que eu morei na aldeia, era Mariri 
que eles dançam”. Quando surgem as difi-
culdades financeiras para manter o sustento, 
vivendo em espaço urbano a jovem viu que 
era preciso trabalhar: “[...] a vida foi mais 
difícil um pouquinho né, porque na cidade 
tem que trabalhar né pra poder sobreviver”. 

Quando sua irmã desloca para a capital 
do estado do Acre. Tendo que trabalhar, e 
sem ter com quem deixar a filha chama a irmã 
(a jovem da narrativa) para morar com ela. 
Assim, a jovem com pretensões de estudar 
(concluir o ensino médio) e ajudar a irmã, 
cuidando da sobrinha, sai da área urbana do 
município de Santa Rosa para a cidade de 
Rio Branco. Chegando a jovem se deslumbra 
com o aspecto da capital, o movimento, os 
carros. Para ela era tudo mais diferente de 
onde vivia antes:

Quando eu cheguei aqui, eu achei 
totalmente diferente lá de Santa 
Rosa né, porque aqui é grande, 
tem mais movimento, e lá não, lá 
é um municipiozinho que é sim-
ples assim, até parece que é aldeia 
também, é muito silêncio, não tem 
muita violência, agora aqui, tem 
muito carro, moto assim. Mas, eu 
vim pra cá, pra esse bairro. Eu 
cheguei aqui aí, eu comecei a estu-
dar né, o segundo, aí eu comecei... 
Quando eu cheguei aqui de traba-
lho, eu não trabalhei não, sempre 
quem trabalhou foi a minha irmã, 
aí eu cuidava da minha sobrinha, 
eu sempre cuidei dela, e fico cui-
dando mais da casa.

Dos 16.000,00 (mil) indígenas que vi-
vem no Acre destes 1.200,00 (mil e duzentos) 
vivem na cidade de Rio Branco. A população 
étnica corresponde a 14 etnias (Manchineri, 
Hunikui/Kaxinawá, Jaminawa, Apoli-
na-Arara, Shawãdawa Arara, Ashaninka, 
Jaminawa Arara, katukina, Kulina/Madija, 
Nawa, Nukini, Puyanawa, Shanenawa, Ya-
wanawá). Dos que vivem na cidade de Rio 

Branco – Acre a população maior é das etnias 
Hunikui/ Kaxinawá, Manchineri e Apurinã. 
Conforme os dados da FEPHAC (Federação 
dos Povos Hunikui do Acre) juntamente com 
o CIMI (Conselho Indigenista Missionário) 
realizados em 2009 das etnias mais presente 
na cidade de Rio Branco correspondem a 
491 (quatrocentos e noventa e um) Apurinã, 
278 (duzentos e setenta e oito) Hunikui e 81 
(oitenta e um) Manchineri. 

Nos estudos de Roberto Jaramillo 
Bernal realizado com populações indígenas 
do Amazonas o autor destaca as causas 
principais da migração indígena da aldeia 
para a cidade: “1. A busca de possibilidades 
de estudos para seus filhos; 2. A necessidade 
de encontrar um trabalho com o objetivo de 
conseguir uma melhor renda para a família; 
e 3. O desejo de aproveitar das facilidades 
que não existem no interior [...]”. Diante dos 
depoentes viventes na cidade de Rio Branco, 
percebeu-se que um dos principais motivos 
de migrar, é acesso aos estudos, e trabalho. 

O cotidiano da jovem na cidade é cuidar 
de duas crianças, a filha (um ano de idade), e 
a sobrinha (três anos de idade). E nesse pri-
meiro trecho da narrativa a jovem estabelece 
uma diferenciação entre os espaços, aldeia, 
como lugar calmo, tranquilo (muito silêncio), 
já a cidade, lugar da agitação (movimento), 
violência.

Falar em cotidiano nos leva a com-
preensão do modo de vida, expressividade 
abordada em “Cultura e Sociedade” de 
Raymond Williams. Utilizei esse autor como 
chave para entender, a forma como se ex-
pressa a cultura citadina na vida dos jovens 
indígenas, observando tanto nas entre/vis-
tas, quanto nas análises textuais, os modos 
de vida, expressos no dia-a-dia dos jovens 
indígenas vivendo na cidade, seus anseios, 
ideais, necessidade, seus jeitos. 

A cultura nos levar a entender como 
são os sujeitos, e como vivem. Por mais, que 
os jovens aqui entrevistados refiram como 
cultura a vivência no espaço da aldeia, mas, 
no espaço da cidade, suas ações, o dia-a-dia, 
os movimentos que realizam nesse espaço só 
ganham sentido pela cultura.

E a cultura dos povos indígenas cor-
roborando Shalins (1997, p. 15) “Além das 
virtudes materiais dos bens estrangeiros, os 
objetos e experiências do mundo exterior 
são incorporados nas comunidades natais 
como poderes culturais”. É adicionado novos 
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valores, resultado das experiências vivida na 
cidade, acresce valor aos que estão na flores-
ta (aldeia). O trabalho, o estudo, na cidade 
produz um novo modo de vida ao indígena, e 
o que se adquiri das relações, práticas desen-
volvidas no espaço urbano são uma descon-
tinuidade da cultura tradicional, mas uma 
continuidade da cultura indígena sob novas 
formas, de alcançar espaço na sociedade.

Já fui atrás de trabalho, eu fui tra-
balhar na pensão né, da mulher, 
mas só que aí não deu né, a Aninha 
adoeceu aí, eu tive que sair, traba-
lhei um mês só, aí depois que ela 
melhorou, voltei a trabalhar né, 
aí daí a minha filha fica muito só 
né, aí eu saí. Aí, até agora eu tô pa-
rada, trabalhando não. Eu tenho 
vontade de trabalhar assim, só 
que, mais que me atrapalha mais é 
a minha filha, porque eu não tenho 
com quem deixar ela. É! Minha 
irmã me apoia, ela ajuda muito. 

Após terminar o ensino médio, como a 
jovem não tem com quem deixar as crianças, 
prefere ficar em casa realizando os serviços 
domésticos (limpando a casa, fazendo 
comida) e de babá (cuidando da sobrinha). 
Recebe ajuda financeira da irmã que trabalha 
em casa de família. E a partir da 05h00min 
horas da tarde quando a irmã da jovem chega 
do serviço e que ela sai pra encontrar com os 
amigos. 

Quando eu ficava de férias eu 
ia pra lá pra aldeia, passava de 
mês, aí quando começava as au-
las, eu voltava pra Santa Rosa 
de novo e assim ia sendo. De bai-
xada é dois dias, de subida é três 
dias, de barco. Lá a aldeia é tipo 
assim, as comunidades é, uma 
aldeia grande né, cheia de casas 
né, e povos que moram lá mesmo. 
Tem casa de madeira, e casa da-
quelas que os índios mesmo faz, de 
paxiúba, e tem deles que tem casa 
assim de tábua, de madeira assim, 
alumínio. A comida lá agora, já 
que eles trabalham né, todo mês 
eles vão pra cidade, eles levam. An-
tigamente, não tinha esse trabalho 
né, era mais plantado, macaxeira, 
banana, é assim, peixe, carne, caça 
assim do mato né... (bebidas) só 
caiçuma (é bom, eu gosto, é gos-
toso), mingau de banana, só isso 
é. Eu vim pra cá quando eu tinha 

meu 17 anos, eu vim aqui morar 
com a minha irmã... 

Aqui o depoente fala de como era sua 
vida na aldeia, descrevendo o espaço como 
comunidade, tendo várias casas de várias 
estruturas, umas de madeira, outra de paxiú-
ba, demonstrando um aspecto social entre 
os que vivem nesse espaço. E os alimentos já 
são mais industrializados, conforme a fala, 
antes eles comiam alimentos diretamente da 
terra, como a macaxeira, banana; do mato, a 
caça; do rio, o peixe. Mas, o dinheiro inserido 
na aldeia advém dos professores indígenas, e 
os que trabalham com reflorestamento. 

Eu sou índia né, pra que quer eu 
não vou ser índia, eu tenho precon-
ceito só porque eu vou pra cidade 
a, eu não quero ser índia né, eu sou 
índia eu tenho que seguir né, só 
porque eu tó na cidade que eu não 
vou ser mais índia, que eu não vou 
me vestir como índia, não, não né, 
não sou assim não... é as pessoas 
que realmente não conhece agente 
né, que ficam falando isso (que está 
na cidade deixa de ser índio).

Desloca-se da aldeia pra cidade institui 
aos jovens não só o processo de adaptação a 
um novo espaço, a cultura, como os precon-
ceitos pregoados na sociedade como nos diz 
Freire (2002):

Enfiaram na cabeça da maio-
ria dos brasileiros uma imagem 
de como deve ser o índio: nu ou 
de tanga, no meio da floresta, de 
arco e flecha, tal como foi escrito 
por Pero Vaz de Caminha. E essa 
imagem foi congelada. Qualquer 
mudança nela provoca estranha-
mento. Quando o índio não se en-
quadra nessa imagem, vem logo a 
reação: “Ah! Não é mais índio”. Na 
cabeça dessas pessoas, o “índio au-
têntico” é o índio de papel da carta 
do Caminha, não aquele índio de 
carne e osso que convive conosco, 
que está hoje no meio de nós.

Quando os índios na cidade utilizam-se 
de objetos, materiais, entre outras coisas da 
cultura do não-índio (do branco), uma parte 
da sociedade impõe como se eles não fosse 
mais índios, primeiro porque estão vivendo 
na cidade, segundo porque não estão com 
cocar, pintura. Dessa forma, percebi nas 
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narrativas dos jovens, uma expressão de 
autoafirmação “Eu sou índia né; [...] eu sei 
a minha história, eu sei como é meu movi-
mento, eu nunca vou perder, porque é meu, 
eu sou índio, eu sou filho de índio; Eu tenho 
muito orgulho de ser índia ”. Essa afirmação 
faz parte do tempo e espaço em que estão 
inseridos. E suas memórias movimentam 
o ir e vir da aldeia à cidade. Assim, não é a 
materialidade, mas a subjetividade, o jeito 
de ser, suas práticas, todo modo de vida que 
expressar o que são, índios da/na cidade.

A depoente afirma no jeito de ser sua 
identidade. A vivência em outro espaço (ci-
dade) diferente do seu (aldeia) não excluir 
a cultura, os sentidos da vida que trás a 
floresta para a cidade. As novas experiências, 
são como valoração da sua cultura, é como 
nos diz Sahlins (1997, p. 18) com relação a 
cultura dos povos indígenas que vivem entre 
a tradição e a modernidade: “[...] não é o fim 
da “cultura”, e sim que a “cultura” assumiu 
uma variedade de novas configurações, e que 
nela agora cabe uma porção de que escapam 
o nosso sempre demasiado lento entendi-
mento”. Para o autor a cultura é dinâmica, 
está sempre em movimento, assim são as 
culturais das populações tradicionais, estão 
em constante movimento no espaço e tempo.

“O índio é fumaça, em qualquer 
canto o índio anda com fé e espe-
rança”

A segunda narrativa refere-se a um 
jovem Hunikui de 30 anos de idade estava 
recente na cidade, no momento da entrevista 
expressou que fazia apenas um mês e 15 dias, 
e que tinha “vindo de vez” morar na cidade. 
Inicia a sua narrativa identificando-se, ao 
contrário da jovem anterior e da próxima 
depoente não quiseram se identificar, e pelos 
termos (Res. CNS nº 196/96), cabe ao pes-
quisador respeitar o direito do entrevistador. 
Por isso, os identifico por “jovens”, pois, a 
questão da idade para designar se um indí-
gena é jovem, isso é relativo entre os índios, 
depende como cada um se refere (jovem, 
adulto, velho).

Meu nome é devantejamos Kaxi-
nawá sou tribo Hunikui. E aliás 
que agente aqui, considera Huni-
kui agora né, “o índio é fumaça, 
qualquer canto o índio anda com fé 
e esperança”... Eu nasci na aldeia, 
Colônia 27 e foi durante dois anos 

que fui morar lá na aldeia Igarapé 
do Gaucho. E lá quando tava com 
2 anos de idade meu pai vei fazer 
tratamento aqui em Rio Branco. 
Durante tempo, fiscai do índio não 
tinha apoio do jeito que tá, meu pai 
faleceu a 7 anos a míngua né, de 
lá que com dois anos de idade que 
minha mãe me levou por Jordão. 
O pai dela que casou com parente 
de lá levou pro Jordão e do Jordão 
que eu vim entender muito mais 
um pouco assim, eu pensava que 
eu, são de lá sabe, aí perguntava 
a minha mãe, minha mãe me en-
ganava, não queria me dizer pra 
mim não acertar meus parentes 
pra chegar até aqui onde, eu tó 
aqui. 

Nesse trecho da narrativa o depoente 
cita dois fatores que serão responsáveis pelos 
seus movimentos migratórios, em busca dos 
parentes do pai, e falta de recursos finan-
ceiros na aldeia. Assim, a trajetória de vida 
do jovem inicia pela aldeia 27 na vivência 
aprende sua língua “Hancha Kuin”, constrói 
família, e passa a trabalhar na aldeia como 
“coordenador da cultura”.

Então, agente lá, lá eu aprendi 
nossa fala Hunikui. A cultura tra-
dicional, comida típica né, tudo é 
movimento da indígena, eu apren-
di. Primeiro, eu aprendi a falar 
nossa Hancha kuin. Então, agen-
te de lá, eu com 15 anos me casei, 
ajuntei com uma mulher de lá, fi-
quei lá 15 anos na parte da minha 
mãe, eu morava lá não dava certo, 
eu vim a município de Tarauacá eu 
fui em 98 durante 98 sai da parte 
da minha mãe e vim do Carapanã, 
e do Carapanã vim na minha terra 
na Colônia 27 eu morei 3 anos, aí, 
não achei nada, fui e voltei pro Ca-
rapanã, terra indígena Carapanã 
eu morei junto com meus parentes 
e lá eu arranjei o trabalho que pra 
mim, nunca trabalhei, o meu pri-
meiro trabalho foi coordenar cul-
tura, trabalhando cultura. Meus 
parentes colocaram pra coordenar 
cultura. O que é coordenar a cultu-
ra? A dança Mariri, fazer comida 
típica, e artesanato, nossa artesa-
nato Hunikui, flecha, arco, lança 
né, pintura, nossa próprio hancha 
kuin, nossa língua tradicional. Aí, 
que eu vim, lá os caras me enga-
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navam, num dava nem um empre-
go, não ganhava nada esse tipo de 
trabalho que tava trabalhando, 
não ganhava nada. Eu via que não 
dava resultado, eu vei de lá, o meu 
vô que era pai do meu pai, o meu 
pai na terrinha Catarina Kaxina-
wá aldeia Paroá. Então, agente 
morou na aldeia Pupunha foi du-
rante quatro ano né, que eu morei. 
Dois meses de vinda trabalhando 
com o povo. O povo acharam bom 
que me colocaram Pajé cultural de 
novo, já trabalhei que Pajé coor-
denador de cultura e mesmo jei-
to, o trabalho Pajé cultural. Aí, o 
movimento eu cheguei, aí a nossa 
cultura é muito, tava muito baixa, 
os povo não conhecia a cultura, 
não sabia comida típica, não sabia 
o que é dança tradicional, o que é 
kaxinawá, aí, eu comecei né, então 
é assim, que agente vem batalhan-
do durante um ano me colocaram 
pra mim trabalhar a educação, 
pra dá, o professor da pré-esco-
la, agente trabalhou durante dois 
anos, durante tava trabalhando, 
eu trabalhei também com Conse-
lho da Saúde. 

O jovem em entrevista se definiu conhe-
cedor de sua cultura, os primeiros passos foi 
aprender a língua, depois como coordenador 
cultural ajudou no fortalecimento cultural de 
seus parentes na aldeia através dos apren-
dizados com a dança, artesanato, pintura, 
comidas, da tradição indígena dos Hunikui.

Na fala que o jovem diz que a cultura es-
tava “muito baixa”, é quando há pouco repre-
sentação imaterial (como a dança, a língua, 
as rezas); material (o artesanato, comidas tí-
picas). E no resgate dessa cultura tradicional, 
há que ter uma liderança maior, ou a própria 
função do jovem de coordenador da cultura, 
que tenha por objetivo o fortalecimento cul-
tural de seu povo para voltarem a cultivar a 
tradição. E cabe a comunidade organizar, e o 
coloca a frente uma liderança para reacender 
a cultura, e o jovem entrevistado teve na sua 
trajetória de vida na aldeia essa responsabi-
lidade, e segundo seus relatos, “não ganhava 
nada esse tipo de trabalho que tava traba-
lhando, não ganhava nada”. Migra da aldeia 
Carapanã (no município de Tarauacá) para 
aldeia Pupunha (no município de Feijó), e o 
próximo trabalho é como Pajé cultural (é o 

mesmo que coordenador cultural), e depois 
como professor indígena. 

Conforme o depoente o único ganho era 
na área da educação. Então, há o desânimo 
pela falta de dinheiro, trabalhar sem receber 
nada, e como hoje muitas aldeias sofrem com 
falta de alimentos (caça, peixe), o dinheiro 
torna uma oportunidade de sobrevivência. 
Assim, em sua trajetória de vida na aldeia, o 
jovem fala de suas experiências que traz para 
a nova vivência no espaço da cidade.

Aí, eu só ganhava da educação, 
nem Conselho da Saúde, nem Pajé 
cultural eu ganhava nem um cen-
tavo, aí, eu via que não dava nada 
cultura pra mim. Eu trabalhava 
tanto que não via nada, mas que eu 
ganhei mais crítica né, o problema 
de, de trabalho, que trabalha mui-
to e, não ganhava nada, ganhava 
só. Então, por isso que eu disse, 
pros povos lá o que aprenderam? 
Aprenderam a dança tradicional, 
fala Hunikui né, pintura, que é ar-
tesanato que é nosso trabalho que 
nós faz. Então, agente que vivia 
lá, eu morei quatro ano na aldeia 
Pupunha. Eu mudei pra aldeia Pa-
redão, pra aldeia Shanenawá lá 
morei só durante três meses, que a 
agente vei pra cá agora, pra movi-
mentar, eu entreguei meu trabalho 
pra ele pra mim puder vim pra cá, 
pra mim movimentar mas, melhor 
importância de eu trabalhar muito 
e que não ganhe nada. 

Os indígenas que vivem na cidade de Rio 
Branco/Acre estão distribuídos em diversos 
bairros da capital, porém, a concentração 
maior é nos bairros periféricos. E mesmo 
a cidade sendo um espaço diferenciado do 
espaço de onde vieram (aldeia), o contato 
com outras culturas, não mudam o que são, 
indígenas. 

...eu tô novato eu tô com um mês 
e quinze dias hoje. Dia primeiro de 
maio eu cheguei aqui, no local onde 
meu tio mora. Então, agente tá 
aqui na casa dele, e até agora ain-
da não vi nem um emprego, que eu 
ganhei do governo, só aquele que 
eu ganhei durante dois anos que eu 
trabalhei. Então, aí que eu quero 
dizer assim tá. Agente tá aqui, eu 
trabalhei, tipo de trabalho eu sei o 
que é a minha cultura, eu sei o que 
o meu movimento dá, qualquer 
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canto que eu chegar, meus paren-
tes falar comigo, falo bem, eu sei a 
minha história, eu sei como é meu 
movimento, eu nunca vou perder, 
porque é meu, eu sou índio, eu sou 
filho de índio. Então, eu levo mi-
nha cultural, em qualquer canto eu 
tenho que levar minha cultura, a 
música tradicional, minha língua, 
contando a história do jeito que 
passa, o povo vei passar. Então, 
agente é assim, eu trabalhei tam-
bém que é a Pajé, medicina tradi-
cional também, agente conhece um 
pouco. Então, eu tô aqui, que eu 
cheguei aqui, não peguei nem um 
emprego, procurei trabalho agen-
te não acha nem um trabalho pra 
mim, pra mim puder sobreviver 
também, como tá vivendo aqui. Eu 
queria agradecer a senhora, que 
tamó precisando tá... é isso tá!

A cultura é dinâmica, assim a cultura 
dos povos indígenas aderem novos valores 
com intuito de fortalecer. Acompanhamos 
vídeos produzidos nas aldeias pelos próprios 
índios como forma de um registro para re-
guardar, publicar seu modo de viver, e que se 
preserve a tradição para que os mais jovens 
repassem o conhecimento sobre sua cultura 
étnica, é primordial para eles, o mito, a comi-
da, bebida, a dança, a pintura, a língua. 

“...se eu pintar cabelo, então, enro-
lar, eu sou a mesma índia, não vou 
mudar nada né”

Conheci a jovem Hunikui numa tarde do 
dia 15 de julho (2012). Bem receptiva aten-
deu-me com um sorriso, no seu jeito simples 
morando em casinha pequena de madeira, 
sem repartição, uma cama ao fundo, do lado 
direito uma pia lavabo e ao lado esquerdo um 
fogão. E o momento da narrativa foi acom-
panhado pelo som da panela de pressão ao 
fogo. O horário da entrevista ás 05h00min 
horas da tarde. 

Em sua trajetória de vida a jovem come-
ça a narrativa pelo deslocamento da aldeia 
a área urbana. Com a vinda de um parente 
(tio) mais próximo para a cidade de Rio 
Branco a jovem sem conscientização dos pais 
em companhia de uma prima pega carona na 
estrada até a cidade:

Eu vim pra cá na época tinha treze 
anos, aí assim agente viemos pra 
rua né, eu e minha prima, eu tinha 

duas primas lá, o meu tio já mo-
rava aqui em Rio Branco. Eu gos-
tava muito desse meu tio que veio 
pra cá... a mãe e o pai não deixava 
eu sair de jeito nenhum, aí eu, na 
época que ele veio pra cá, eu senti 
muita falta, aí nos fugimos pra cá, 
peguei um carona sem saber nem 
pra onde, só sabia que era Cadeia 
Velha onde ele morava... aí viemos 
assim, tipo na doida, nós sabia 
só o local, quando nós chegamos 
aqui, deixaram nós lá na delegacia 
(riso) pra procurar, porque a dele-
gacia ficava no bairro da Cadeia 
Velha. Aí, de lá nos voltamos dor-
mimos numa casa de um paren-
te, que índio também, Jaminawá, 
mas nós nem conhecia, nem sabia 
que existia essa tribo. Aí, depois 
lá eles levaram nós lá pra casa do 
índio, tinha umas tias lá que tavão 
fazendo tratamento, aí de lá ela 
levou nós lá pra Cadeia Velha. Aí 
nós achemos a casa do meu tio, aí 
fiquemos lá moramo eu e ela.

Nas duas primeiras narrativas, o fator 
de deslocamento da aldeia os direcionam a 
uma melhor condição de vida, seja nos estu-
dos, ou trabalho na cidade. Já, no caso dessa 
terceira narrativa a migração, é por motivos 
da saudade de quem partiu. Assim, temos 
uma nova forma de análise, a vinda de um 
indígena para a cidade resulta na falta que 
alguns parentes sentem, e para estar mais 
próximo do parente que migrou para a cida-
de, resolve deslocar de um espaço a outro.

As ações no espaço, provocadas pelo 
tempo constrói novos anseios ao homem. 
Novos espaços se tornam elo afetivo, e 
dentro desse novo espaço surgem lugares 
vividos. A cidade que antes era desconhecida 
pela jovem indígena passa a ser o seu espaço 
de vida. E nesse espaço suas relações se dão 
entre os índios e não índios, num continuum 
processo, que movem os modos de vida da 
jovem Hunikui.

No decorrer da trajetória vivendo na 
cidade aprende as formas de manter a so-
brevivência trabalhando como doméstica: 
“[...] eu aprendi, até hoje, assim, de casa em 
casa, fazendo faxina e tudo, porque eu tive 
pouco estudo né”. Dessa maneira, muitos 
dos jovens que vem para a cidade descobrem 
que é uma vivência diferente do que estavam 
acostumados, a caça, a pesca, a roça, formas 
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de alimentação. Enquanto na área urbana, 
necessitam encontrar formas de ganhar 
algum dinheiro. Nisso, a jovem encontra na 
vida doméstica, o seu “ganha pão”. 

Eu trabalhei com uma médica que 
foi uma luta, ela disse – mas eu já 
estou acostumada contigo mulher, 
o marido dela também me tratam 
bem, eu já trabalhei até com mé-
dico lá, por aqui, nunca tive esse 
preconceito, eu já vou a trabalho 
indicado por outra sabe que me 
conhece e, essa outra patroa que já 
trabalhei deixo meu número, tem 
algumas amigas delas que preci-
sam, aí elas dão o meu número e 
já falam que sou índia, não sei se é 
por isso né, que eu já vou indicada, 
aí elas chegam – tu é índia mesmo, 
tu é da onde? (riso) Sou de Feijó. 
Nem parece! Que primeiro fala en-
rolado! Ela fala. 

Viver na cidade, para os indígenas mui-
tas das vezes deparam com o preconceito da 
sociedade, mas conforme a jovem, não passa 
por essa situação, (talvez) por ser indicado 
ao trabalho. 

Eu acho que depende da pessoa né, 
viver do jeito que ela é né, às vezes 
eu mesmo, eu fico me perguntando 
pra mim, vem um monte de paren-
te aí né, pintado, dançando Mariri. 
Aí, eu já falou pra eles mesmo, se eu 
quisesse ser da minha cultura era 
na época que eu morava né, já que 
eu sai, ah eu não quero mais saber 
dessa minha cultura não, depois de 
velha, era pra mim já (riso)... por-
que eu já me acostumei, eu vou ser 
do jeito que eu sou mesmo, e meu 
tio diz – nós tem que andar pinta-
do, buscar nossa cultura. Eu digo, 
deixa eu ser, porque vocês não me 
ensinaram quando eu era nova né, 
agora depois de veia eu vou apren-
der, não quero mais não... assim 
do jeito que eu já estou mesmo, 
cada qual é do jeito que é, né.

Na fala da jovem: “[...] cada qual é do 
jeito que é, né”. Recorda Andrello (2006, 
p. 277) quando diz: “A cultura é, assim, não 
apenas aquilo que diferencia os índios dos 
brancos, mas também aquilo que diferencia 
os índios entre si”. Entre os jovens (Hunikui) 
que aqui apresentam suas trajetórias de 
vida, cada um tem o seu jeito de ser, pensar, 

as formas de ver a cultura. São da mesma 
etnia, porém de aldeias de localidades di-
ferente (município de Santa Rosa, outra no 
município de Feijó e Tarauacá). Atualmente 
(2012) vivem na cidade de Rio Branco mo-
rando no mesmo bairro (Eldorado), a jovem 
da primeira narrativa vive a menos de 1 km 
de proximidade dos dois jovens (citados no 
texto), estes vivem num mesmo ambiente 
(quintal), mas em casas diferente. Contudo, 
a relação é presente em os três jovens Hu-
nikui/Kaxinawá de parentesco próximos (a 
sobrinha, a tia, e o primo). 

No trecho acima, a jovem fala que não 
quer saber da cultura. Percebi que eles têm 
muito essa questão, a cultura. E o que é a 
cultura indígena? Conforme alguns jovens 
que entrevistei, é a pintura, a comida típica, 
quer dizer aquilo que é tradicional. Então, 
a cultura é a tradição. Mas, a outra cultura, 
a cultura da cidade, segue num ritmo em 
que vivem, o jeito de ser, suas práticas, todo 
modo de vida expressam sua vida citadina (a 
cultura da cidade). 

Eu tenho muito orgulho de ser ín-
dia, e eu quero ser índia, que eu já 
sou índia né, se eu não dizer que eu 
sou, vou ser o que, se eu pintar ca-
belo, então, enrolar, eu sou a mes-
ma índia, não vou mudar nada né. 
Tudo mundo já sabe que eu sou 
índia, não precisa né... mesmo que 
mude alguma coisa pra ser bran-
ca, porque sou índia, vou ser sem-
pre assim, sempre essa pessoa, não 
vou mudar nada.

Por mais que a jovem esteja já um 
tempo vivendo na cidade, as relações com 
pessoas de outra cultura, e convivendo num 
ambiente juntamente com seus parentes que 
se movimentam constantemente da aldeia 
para a cidade. Não tem o conhecimento, 
do que muitos falam da cultura indígena, a 
tradição. Mas, carrega as raízes e está ali nas 
suas expressões, o modo de vida.

Considerações finais
Diante das narrativas os jovens expres-

sam os motivos que os levaram no desloca-
mento de sair da aldeia e vir para a cidade. 
A primeira depoente em busca de concluir o 
ensino médio, e ser solidária com a irmã, aju-
dando-a, sendo babá da sobrinha, e cuidando 
da casa (limpeza, comida). O segundo, um 
jovem que antes de chegar a cidade de Rio 
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Branco realiza vários deslocamento de uma 
aldeia a outra, trabalha como coordenador 
da cultura, professor, e na área da saúde. De-
monstra em suas falas que na aldeia se bus-
cam fortalecer a cultura tradicional. E vem a 
cidade em busca de oportunidade, trabalho, 
movimentar a cultura. Na terceira narrativa 
a jovem pela saudade que sente do parente 
(tio) vem à cidade iniciando sua trajetória de 
vida urbana. 

A solidariedade estar presente na traje-
tória dos jovens: “É! Minha irmã me apoia, 
ela ajuda muito”. A ajuda se refere a apoio 
financeiro. “Dia primeiro de maio eu cheguei 
aqui, no local onde meu tio morar. Então, 
agente tá aqui na casa dele [...]”. Enquanto 
o jovem não consegue um trabalho, é sus-
tentado juntamente com a família (mulher 
e filhos) pelo tio. Outras formas de ajudar, 
abrigo: “[...] dormimos numa casa de um pa-
rente”. Dessa forma, pelas poucas condições 
que obtém sobrevivem com a solidariedade 
existente entre eles (indígenas), “aquele 
que tem ajuda o que não tem”. Das relações 
entre eles (índios), há as relações que se dar 
com os não indígena (branco) nas práticas 
cotidianas, por exemplo, o trabalho: “[...] eu 
fui trabalhar na pensão né, da mulher [...]”. 
E noutra narrativa, a não indígena gosta do 
trabalho realizado em sua casa pela jovem 
indígena: “Eu trabalhei com uma médica 
que foi uma luta, ela disse – mas eu estou 
acostumada contigo [...]”.

O espaço da aldeia mostrou-se para esses 
jovens como espaço de memória (passado). 
E como lugar de cultura do índio. Já o espaço 
da cidade em que os jovens se encontram, é 
o espaço do presente, de um novo modo de 
vida que iniciasse pelo luta da sobrevivência, 
através do trabalho doméstico, e formas de 
solidariedade ajudando um ao outro. E os 
estudos, as relações com parentes que já vi-
vem na cidade, ou, que acabam de chegar na 
cidade vindos da aldeia. De relações com os 
não indígenas na vivência diária em espaço 
urbano. 

Em síntese, a cidade é escrita pelo 
dia-a-dia, o movimentar-se de lugar a outro, 
os indígenas deixam suas marcas, pegadas, 
“seremos conhecidos para sempre pelas 
pegadas que deixamos” (sabedoria indígena) 
no espaço de ir e vir, da floresta à cidade. 
Com o tempo o espaço da cidade adquiri 
familiaridade, se torna espaço de vida para 
esses jovens indígenas. E todas as relações, 

os movimentos nesse espaço servem como 
aprendizado construção para os jovens Hu-
nikui. 

Referências bibliográficas
ANDRELLO, G. Cidade do índio: trans-
formações e cotidiano em Iauaretê. São 
Paulo: Editora UNESP: ISA: NUTI, 2006.
BERNAL, J. R. Índios urbanos: processo de 
reconformação das identidades étnicas indí-
genas em Manaus. Manaus: Salesiana Dom 
Bosco, 2009.
FREIRE, J.R.B. In: Cineastas indígenas: 
um outro olhar. Olinda, PE: vídeos nas al-
deias, 2012.
PORTELLI, A. Ensaios de história oral. 
Tradução de Fernando Luiz Cássio e Ricardo 
Santhiago.  São Paulo: Letra e Voz, 2010.
SAHLINS, M. O “pessimismo sentimen-
tal” e a experiência etnográfica: por que 
a cultura não é um “objeto” em via de extin-
ção. Rio de Janeiro: Mana, 1997. 
WILLIAMS, R. Cultura e sociedade: de 
Coleridge a Orwell. Tradução de Vera Josce-
lyne. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.



799

A performance no canto lírico e o diletantismo na Amazônia 
Sul-ocidental

Luciene De Bittencourt Martins
Universidade Federal do Acre

O canto lírico e sua performance
Em se tratando de música erudita 

mundial vem à mente um vasto leque de 
repertórios, instrumentação e diferentes for-
mações do mesmo, e quando se fala aqui de 
instrumentação, sob o ponto de vista musical, 
refere-se também ao canto, principalmente, 
o canto lírico. E isso não é diferente de quan-
do se trata da música erudita brasileira, ou 
apenas, a música brasileira.

O canto lírico possui uma história 
secular que data da Grécia antiga. Segundo 
SILVA E DEZOTTI (2002) em seu texto “A 
poesia lírica grega: do séc. VII ao séc. I A.C.”, 
a poesia era uma composição (um poiema) 
constituída de texto musical e de texto lin-
guístico. Ela era antes de tudo um canto e 
sua comunicação a um público pressupunha 
uma performance, em que o poeta cantava os 
versos e, ao mesmo tempo, tocava um instru-
mento musical. A música era tão essencial ao 
poema quanto a palavra.

Com base na experiência profissional 
adquirida como Bacharel em Canto da auto-
ra deste trabalho, com o passar dos séculos, 
o canto lírico passou por várias mudanças 
técnicas e principalmente estéticas, de forma 
que cada período da história da música existe 
uma estilo na forma de cantar e regras de 
performance de acordo com o gênero musi-
cal que devem ser respeitados. 

A prática da performance é inerente 
as ações humanas desde sempre, e envolve 
a poesia, a música e o corpo. A poesia oral 
supõe uma voz a qual por sua vez supõem um 
corpo para representá-la.

A voz ainda tem o incrível poder de 
mutação de sentido.

Veiculadas oralmente, as tradições 
possuem, por isso mesmo, uma 
energia particular – origem de 
suas variações. Duas leituras pú-
blicas não podem ser vocalmente 
idênticas nem, portanto, ser por-
tadoras do mesmo sentido, mes-
mo que partam de igual tradição. 
(ZUMTHOR, 1993, p. 143)

Monteiro em seu texto “Corpo e per-

formance na poesia cantada” traz a reflexão 
de que a performance do canto lírico sugere 
uma elaboração constante, onde esta acon-
tece simultaneamente com o texto, música 
e as variabilidades expressivas do corpo que 
incluem também a intenção do cantor (lin-
guagem cênica). É através disto que ocorre 
a comunicação da obra entre o intérprete e o 
artista, a qual sempre será diferente, pois o 
público, os sentimentos e o momento nunca 
se repetirão de forma idêntica.

O cantor não deve ter apenas o domínio 
da linguagem poética, mas principalmente 
da linguagem musical. Para Marlos Nobre, 
um dos compositores brasileiros de nossa 
contemporaneidade, seu intérprete deve 
estar obrigatoriamente sob a performance 
de um cantor, do qual o compositor espera 
atributos musicais importantes. 

O que eu espero é que tenha todos os 
requisitos de um grande intérpre-
te. ou seja afinação perfeita, uma 
perfeita compreensão musical das 
intenções implícitas na minha es-
critura do texto, uma intuição mu-
sical que compreenda o sentido ex-
clusivamente musical da obra. Que 
siga a linha melódica com absoluta 
fidelidade das intenções musicais 
que coloquei na minha escritura 
e que, também isso é importante, 
se envolva na mensagem artística 
e musical da peça. Não é necessá-
rio ter qualquer envolvimento com 
qualquer tipo de religião afro ou 
não, isso para mim é indiferente. 
Não quero dizer que sou um ateu, 
mas minha relação entre minha 
música e minhas convicções reli-
giosas não passam pela minha es-
critura musical. (NOBRE, Marlos. 
Entrevista concedida à autora por 
meio eletrônico em 11 de fevereiro 
de 2012. Parte integrante da Dis-
sertação de Mestrado em Letras 
em andamento da autora)

O diletante
Diletante em sua etimologia, de acordo 

com a Enciclopédia da Conscienciologia:
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O termo diletantismo vem prova-
velmente do idioma Francês, di-
lettantisme,“profundo gosto pela 
música italiana; atitude do espí-
rito que consiste em se interessar 
por qualquer coisa como amador”, 
derivado do idioma Italiano, dilet-
tante, “que ama; que dá prazer; 
que cultiva alguma Arte, Ciência 
ou dedica-se a esporte por prazer, 
sem fins lucrativos; a quem falta 
experiência, perícia”, de dilettare, 
“dar prazer”,(...)(VIEIRA, 2008, 
p.3297)

BUDASZ(2006), nos conta que desde 
o Brasil colônia até o início do século XX, a 
música tinha três viés, a religiosa, a militar 
e a utilizada para socialização e diversão. 
No que tange, principalmente, a última, era 
realizada pelos escravos, índios e negros que 
animavam as festas e divertiam a sociedade 
e autoridades, encontravam-se até cantores 
repentistas. Dentro dos centros urbanos, nas 
casas da classe dominante a música apenas 
era cultivada como atividade social, passa 
tempo na intimidade do lar, e como parte 
da boa educação das mulheres e dos filhos 
e afilhados pertencentes à sociedade, e estes 
dotes musicais não podiam ser utilizados 
como sustento. O profissionalismo musical, 
até então, era indicativo de baixa estrutura 
social. Para a elite brasileira, o dilentantismo 
era qualidade apreciável, uma habilidade 
intelectual.

Os primeiros que se dedicaram ao 
ensino da música foram os missio-
nários, que, a princípio, concen-
travam-se nos nativos e usavam 
a música como instrumento auxi-
liar na conversão e catequese. De-
pois deles, representando oficial-
mente o estabelecimento musical 
da Igreja, aparecem os mestres 
de capela, enviados de Portugal 
para organizar a atividade mu-
sical de determinada região mas 
que também exerciam a função de 
instrutores da arte da música para 
quem pudesse pagar. Mais tarde, 
também passam a exercer essa 
função, embora de forma limitada, 
os cantores e instrumentistas mais 
destacados dentre os índios, ne-
gros e mulatos instruídos na mú-
sica europeia pelos missionários 
e mestres de capela, com o objeti-
vo principal de interpretarem as 

composições por eles preparadas. 
(BUFASZ, 2006, p.17)

 Assim sendo, temos três momentos:
O primeiro momento (da primei-
ra metade do século XIX ao final 
da década de 1870) compreende 
uma fase na qual a música inexis-
tia como atividade independente 
(estava associada ao culto religio-
so ou ao teatro), sendo profissão 
ligada às camadas inferiores da 
população. O que distingue nesta 
fase o profissional do amador é o 
fato de pertencerem a diferentes 
classes sociais. O segundo momen-
to (décadas de 1880-1890) corres-
ponde à expansão do amadoris-
mo sob a forma de sociedades de 
concerto organizadas por e para 
elementos de classe dominante e 
setores médios urbanos, enquanto 
que os profissionais da fase ante-
rior estão sendo substituídos por 
estrangeiros. O último (do final do 
século XIX ao início do século XX) 
refere-se à reavaliação que sofre a 
música como profissão a partir do 
contato com padrões importados, 
passando a ser exercida pela classe 
dominante/setores médios e incor-
porando, das etapas anteceden-
tes, aspectos do amadorismo que 
possam distanciá-la de qualquer 
associação com o trabalho das ca-
madas sociais inferiores.” (LUCAS, 
1980, p.151)

De acordo com o pensamento de NO-
GUEIRA (2005), com a Primeira República 
e os moldes positivistas, brasileiros que 
estudaram na Europa trazem ao Brasil novas 
pedagogias musicais com ideais modernis-
tas, com projetos de renovação do ensino e 
da performance musical, e sua consequente 
profissionalização. 

A prática versus o ensino
Como visto anteriormente, o diletantis-

mo nada mais é do que a prática amadora, 
ou seja, a prática por prazer ou com o intuito 
profissional, porém, sem o devido conhe-
cimento teórico e técnico do que se está 
fazendo.

A busca pelo aperfeiçoamento e profis-
sionalização do diletante obrigatoriamente 
tem que passar pelo ensino. O músico prático 
pode ser extremamente musical, ter variadas 
habilidades, porém, muitas vezes são uma 
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gama de informações incapazes de ser con-
frontadas e entrelaçadas por ele, pois o mes-
mo não possui o conhecimento aprofundado 
do que faz desconhece os diversos caminhos 
pelos quais pode buscar melhoras. Trata-se 
de construir, sobre bases sólidas, consciente 
e bem fundamentada um fazer musical en-
raizado no conhecimento teórico e prático. 
Isto torna-se fundamental principalmente 
para o performer, o qual consiste e ser muito 
mais além de um simples intérprete.

Deve-se atentar também, que mesmo o 
performer, muitas vezes, pode não ter a apti-
dão para a docência, por mais conhecimento 
teórico e prático que este tenha. O trecho a 
seguir, elucida melhor esta questão: 

(...) para músicos e educadores 
musicais, a música tem valor, mui-
to embora os pontos de vista a res-
peito do que é apropriado ou não 
em termos de conduta, constitui-
ção de competências e formação de 
habilidades difiram bastante. No 
entanto, se o valor da música é um 
consenso entre os músicos, não o é 
em outros segmentos da socieda-
de, sendo pertinente à discussão, 
em um âmbito mais amplo do que 
o espaço da arte, para que se per-
ceba que a questão do acesso ao fa-
zer artístico ultrapassa a do lazer 
ou da indústria do entretenimento. 
Isso fica evidente quando se com-
para a prática musical e o ensino 
de música em épocas ou lugares di-
ferentes; mas até na mesma época 
convivem opiniões divergentes, e é 
isso, também, o que ocorre quando 
se trata de educação musical e de 
sua importância e valor.(...) (FON-

TERRADA, 2003, p.10 – 11)

De forma ideal, um performer, ainda 
que músico profissional necessita buscar 
dentro da educação musical, as metodologias 
e filosofias deste ensino específico, para tor-
nar-se um bom educador de sua área.

A música e o canto atualmente na 
Cidade de Rio Branco/AC: sob um 
primeiro olhar de um observador

Com certeza, observa-se que a Rio 
Branco é uma cidade amplamente musical. 
Detecta-se nesta região musicistas em uma 
gama variada de instrumentos: violinistas, 
violonista, violoncellistas, trombonistas, 
saxofonistas, flautistas, contrabaixistas, 
bateristas, percussionistas e principalmente 
cantores.

O intrigante é a inexistência de quase 
todos os profissionais específicos das áreas 
citadas no parágrafo anterior. Em algumas 
destas, a cidade recebeu músicos e/ou docen-
tes recentemente, que passaram a trabalhar 
com este ensino musical específico, buscando 
diminuir o abismo diletante-performer.

Torna-se mais curioso ainda, a grande 
habilidade destes diletantes, em um lugar 
tão distante dos grandes centros, dos reno-
mados conservatórios e com uma ausência 
latente de materiais de estudo e sua difícil 
aquisição, seja por dificuldade econômica, 
seja por dificuldade de acesso.

Traz-se a seguir três tabelas que de-
monstram certos fatos observados na cidade 
de Rio Branco:

ORIGEM EXEMPLO DE LOCAIS
Universidades presenciais UFAC

Instituições privadas Escolas de música particular (Ex: 
Sonata, Katmusic, Villa Lobos, outros)

Instituições não governamentais Sesc

Instituições religiosas Corais, grupos musicais
Instituições não religiosas Corais, orquestras, escolas de arte e de 

música, conjuntos musicais, bandas e 
fanfarras

Música popular Bandas e grupos musicais
Tabela 1: Relação de lugares que possuem envolvimento com música e de onde são oriundos muitos cantores na 

cidade de Rio Branco.
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LOCAIS HÁ ALGUM PROFESSOR COM 
FORMAÇÃO SUPERIOR ESPECÍFICA 

NA ÁREA DE CANTO
UFAC Sim
ESAM Não

USINA JOÃO DONATO Não
ESCOLAS DE MÚSICA PRIVADAS Não

INSTITUIÇÕES NÃO 
GOVERNAMENTAIS

Não

AULAS COM PROFESSORES 
PARTICULARES

Sim

Tabela 2: Locais que oferecem aulas de canto com profissional que tenha formação superior específica na área de 

canto.

UNIVERSIDADES/FACULDADES POSSUI CURSOS COM TRABALHO 
VOCAL

UFAC Música, Artes Cênicas
FAAO Não

Uninorte Não
FaMeta Não

Tabela 3: Relação de cursos de graduação presenciais oferecidos nas Universidade/Faculdades de Rio Branco, 
que tenham em sua grade curricular disciplinas de trabalho vocal.

Se faz relevante aqui, elucidar ainda 
que, os cursos de graduação em Música e 
Artes Cênicas, são cursos de licenciatura, 
ou seja, formam docentes para os ensinos 
fundamental e médio que trabalharão com a 
pedagogia da música e do teatro respectiva-
mente. No que tange especificamente ao Cur-
so de Licenciatura em Música, este possui a 
escolha de um instrumento que servirá como 
apoio de estudo, não sendo habilitado como 
um instrumentista com formação específica.

Estas observações iniciais só vêm a cor-
roborar com os questionamentos e objetivos 
desta pesquisa.

Pesquisa e discussões propostas
Este trabalho consiste em um pré-pro-

jeto, pesquisa que se encontrava na fase de 
construção de ideias, e que a partir deste 
momento passa para a próxima fase, a busca 
por apoio e orçamento. Pesquisa que estará 
vinculada à Universidade Federal do Acre.

Metodologia:
Esta pesquisa terá como metodologia 

uma pesquisa de campo em materiais de 
fonte primária, se fazendo uso de jornais e 
documentos da Cidade de Rio Branco, entre-
vistas, e pesquisa e análise das instituições 

presentes na cidade que façam uso de aulas 
de canto e técnica vocal.

Objetivo geral:
Através dos objetivos específicos, lista-

dos a seguir, levantar questões e abrir discus-
sões sobre o canto na cidade de Rio Branco. 
Sendo assim, tentando buscar explicações 
sobre presença de sua forte diletância, com-
preender o abismo entre esta e a educação do 
canto, e encontrar meios para transformá-la 
através desta mesma educação, a qual tem 
iniciada sua sistematização recentemente, 
com o objetivo de alcançar a melhor perfor-
mance possível dos cantores aqui presentes e 
em formação.

Objetivos específicos e discussões 
propostas: 

- Realizar pesquisa, buscando a presen-
ça de cantores profissionais com formação 
específica em canto a partir de 1880 local 
onde hoje é a cidade de Rio Branco, e de 
locais (escolas, conservatórios, outros) que 
tenham vindo e/ou se formado nesta região, 
afim de, tentar explicar a diletância atual tão 
acentuada aqui formada.

- Buscar, a partir de 1880, a presença de 
eventos e acontecimentos na mesma região, 
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aqui realizados e/ou que por aqui passaram. 
A existência de fatos como estes, explicam 
o grande interesse musical e conhecimento 
prévio de uma grande variedade de possibili-
dades instrumentais.

- Pesquisar quantas e quais pessoas que 
trabalham com canto lírico na Cidade de Rio 
Grande, atualmente, de forma artística e/ou 
docente. Da mesma forma que o item ante-
rior, isto pode esclarecer o imenso interesse 
e prática do canto.

- Em relação ao item anterior, se de 
forma docente, saber qual sua formação na 
área de canto. Ajuda a entender melhor o di-
letante e até que ponto pode ir sua formação.

- Dar início à construção de uma história 
musical, no que tange ao canto, desta região 
da Amzônia Sul-Ocidental, história esta que 
se faz necessária ser descoberta, ordenada e 
escrita.

Considerações finais
A Amazônia Sul-Ocidental tem na cida-

de de Rio Branco, uma região rica e muito 
próspera musicalmente, com cantores, que 
apesar de diletantes em sua grande maioria, 
possuem um imenso potencial a ser traba-
lhado.

Entretanto, se faz imprescindível co-
nhecer a história musical desta região, que 
trará subsídios essenciais para um trabalho 
de educação musical melhor sistematizado 
e elaborado, adequando-se a atualidade e ao 
material humano aqui existente.

Espera-se conseguir, através desta 
pesquisa, informações importantes para re-
solução das questões propostas e construção 
da história musical ainda tão desconhecida, 
referente principalmente, à área do canto 

desta região.
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De Inzo Muzambo Tata Mutalembê ao Abassá de Angola Nen-
gua Keuamazi: O Candomblé de Angola em Manaus

Luciney Araújo Leitão
Universidade Federal do Amazonas

“... bem junto ao solar, se agrupa-
vam os angolas – gente festeira, 
também, barulhenta, que já anda-
va toda em volta de um candon-
gueiro, num baticum ferrenho... “.

A escravidão remodelou as famílias 
africanas trazidas como escravo para a 
América. Submetendo-as a um ritmo de 
trabalhado compulsório, impôs novas cren-
ças e um novo modo de vida cotidiana que 
pressupunha uma nova maneira de contar 
o tempo e de concebê-lo. A cultura religiosa 
africana foi desenvolvida no Brasil através do 
conhecimento de sacerdotes negros, que com 
parte de seu povo, foram capturados e escra-
vizados entre 1532 e 1888, juntamente com 
seus Deuses1. Com o “fim” da escravatura em 
1888, o candomblé2 se expandiu considera-
velmente, e prosperou muito desde então.

Os primeiros autores que estudaram 
as religiões de matriz-africana indicavam a 
existência de outras formas de manifestação 
religiosa que se diferenciavam de algumas 
casas de cultos tradicionais da cidade de 
Salvador, como é o caso das Nações Angola 
e Jeje. Autores como Edson Carneiro (1991), 
Artur Ramos (1962), Ruth Landes (1967), 
Nina Rodrigues (1988) já apresentavam em 
seus estudos uma diversidade étnica entre os 
descendentes de africanos que tinham o can-
domblé como religião. Até a primeira metade 
do século XX os estudiosos apresentavam o 
candomblé como uma única religião oriunda 
do continente africano. Com o desenvolvi-
mento dos estudos sobre religiões de origem 
africana se percebeu que haviam diferenças 
entre as “nações”. 

No livro “A Cidade das Mulheres” Ruth 
Landes (1967) aponta o candomblé como 
um “culto feiticista africano” e que gira em 
torno de “uns dez deuses oriundos do oeste 
africano”, precisamente das regiões onde o 
tráfico de negros para o Brasil fora intenso, 
especificamente da nação nagô. Com isso, 
as pesquisas realizadas sobre as religiões de 
matriz africana no Brasil até meados da dé-
cada de 1980, apontam uma predominância 

dos cultos nagôs sobre as demais nações que 
se estabeleceram com a diáspora africana.

Estudos apresentados por Edson 
Carneiro apontam que desembarcaram no 
Brasil, negros pertencentes a outras nações, 
como é o caso dos negros Bantos, levando a 
crer que a o candomblé realizado no Brasil 
possui elementos pertencentes a outras 
etnias e clãs oriundos do continente negro e 
que com sua diáspora, e até mesmo o local de 
trabalho para onde esses negros eram enca-
minhados, colaboram para um sincretismo 
religioso onde muitas vezes nações africanas 
se misturavam e juntavam elementos para 
preservação de sua cultura religiosa.

Autores como Reginaldo Prandi (1991), 
Sérgio Ferretti (1983), Stefania Capone 
(2004) começam a desmistificar a noção de 
que o candomblé era uma nação pura, e ini-
cia apresentação das diferentes nações que 
formam o candomblé no Brasil.

A legitimidade e a pureza, apresentada 
nas diversas nações de candomblé, existentes 
na cidade de Manaus, partem da premissa 
da chegada dos negros no Amazonas. Essa 
legitimidade, tanto no Candomblé de Angola 
como no de Nação Ketu utiliza a categoria de 
pureza na demarcação de sua categoria a fim 
de marcar sua identidade e legitimação.

Em estudos sobre religiosidade de 
matriz africana na região amazônica, o An-
tropólogo Sergio Ferreti (1983) apresenta 
uma lacuna sobre dados dessas religiões no 
Estado do Amazonas, apontado para o fato 
da presença de escravos na região amazônica 
ser pouco estudada e também pela propor-
ção de números de escravos que vieram para 
a região. Os estudos mais conhecidos sobre 
as religiões de matriz africana no Estado 
do Amazonas, obras são dos pesquisadores 
Chester Gabriel (1985), Nunes Pereira (1947), 
Mario Ypiranga Monteiro (1983) e comuni-
cações do pesquisador Geraldo Pinheiro a 
Nunes Pereira. No ano de 2005, a Cientista 
Social, Glacy Ane A. de Souza, apresentou 
seu trabalho monografia intitulado “A Festa 
do Povo de Santo”, na qual faz uma leitura 
etnográfica de três terreiros de candomblé na 
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cidade de Manaus.
Na cidade de Manaus, assim como em 

outros centros do país a instituição do Can-
domblé de Angola como religião data apenas 
da segunda metade do século XX. Diferente 
das outras cidades Manaus sofria uma gran-
de influência de terreiros de origem Jeje, ele-
mentos indígenas, de umbanda e batuques, 
conforme relatos de Chester Gabriel (1985) 
de que “em Manaus, no período de 1970-73, 
todos os grupos pareciam ter ainda uma 
forte base de catolicismo”.

Gabriel (1985) afirma que: 
“Nesse período todos os grupos 
existentes em Manaus eram con-
siderados de cultos mistos e a de-
nominação religiosa que mais se 
aproximava do candomblé era o 
batuque”.

O autor afirma que, esses batuques que 
eram realizados na cidade foram apresenta-
dos como de linhagem africana devido o uso 
de tambores, e tinham suas origens casas de 
culto afro tradicionais como as de Belém e do 
Maranhão.

No entanto:
“Os batuques que se encontram em 
Manaus, hoje não são mais o que 
eram, naquele tempo; nem se asse-
melham às descrições da Casa das 
Minas que ainda existem em São 
Luiz no Maranhão”.

O autor apresenta a denominação do 
batuque em Manaus, apresentando o batu-
que como de linhagem africana, Angola ou 
até mesmo africano, mas não apresentavam 
elementos encontrados nos candomblés afri-
canos, como os rituais de iniciação, feitura 
e entre outros, pois os batuques que eram 
apresentados em Manaus não apresentavam 
esses elementos, e pouca coisa o distinguia 
como africano ou de tradição africana pura.

O autor afirma que:
“O batuque nunca funcionou total-
mente como casa de culto Mina-
Nâgo. Nenhum dos filhos/filhas 
recebeu iniciação completa, como 
o retiro na “camarinha”... como é 
costume naquele culto. Os filhos/
filhas deste batuque simplesmente 
foram submetidos a um banho es-
pecial de ervas... aplicado à cabeça 
do médium para reconhecer e con-
firmar seus caboclos. Tampouco 
os rituais dos centros eram intei-

ramente Mina-Nâgo, exceto pelo 
fato de terem tambores, o tipo da 
decoração e a observância de cer-
tos dias de festa”. 

Com isso, os dados apresentados pelo 
autor apontam que, até meados da década 
de 1970, a inexistência de um Candomblé de 
Nação Angola, ou seja, a predominância de 
cultos denominados afros era representada 
pelo Batuque, na qual apresentava elemen-
tos sincréticos com outras formas religiosas, 
como o catolicismo, o kardecismo e a paje-
lança.

Gabriel (1985) faz um levantamento 
detalhado dos cultos afros na cidade de Ma-
naus, onde o autor aponta apenas a existência 
de Centros, Mesinha de Cura ou Banquinha 
de Cura de Batuque e Tambores que até no 
inicio da década de 1970 eram vistos como 
de tradição africana ou linha africana, porém 
não se faziam os rituais completos de ini-
ciação e nem festas dedicados os Inkissess. 
Esses dados levantados por Gabriel vão ao 
encontro com relatos e entrevistas coletados 
no Abassá de Angola, de que apenas em 1975, 
com a chegada do Tata de Inkissess baiano 
Wilson Falcão que se teve o primeiro toque 
para Inkisses em terras amazonenses, que 
fora realizado. 

O candomblé é fruto de tradições e 
nações – jeje, nagô ou angola-, os terreiros 
são frutos de um processo histórico, uma 
nova reconstrução de identidades de tra-
dições religiosas africanas e que preza uma 
visibilidade e uma reaproximação com um 
complexo cultural-religioso africano, onde a 
oralidade e a incorporação de novos símbo-
los visam buscar essa reafirmação e constitui 
uma filosofia de vida, Geertz aponta que: 

(...) significados transmitidos his-
toricamente, incorporados em 
símbolos, um sistema de concep-
ções herdadas, expressas em for-
mas simbólicas por meio das quais 
os homens se comunicam, perpe-
tuam e desenvolvem seu conheci-
mento e suas atividades e relação 
à vida.

Nos depoimentos colhidos durante as 
pesquisas de campo realizadas no Abassá de 
Angola, o posicionamento de ambos infor-
mantes aponta que foi Tata de Inkisses Wil-
son Falcão Real a pessoal responsável pela 
formação da primeira família de candomblé 
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de Angola em Manaus, datando de meados 
da década de 1970.

O babalaxé Jorge Nascimento conta que 
em Manaus não existia candomblé de Ango-
la, e que segundo ele, o que se tinha como 
religião de matriz africana era a encantaria e 
a umbanda, conforme seu relato:

“O que tinha muito em Manaus 
era o Tambor de Mina, eram os 
mineiros que dominavam com a 
encantaria de mina. Não existia 
candomblé no Amazonas. A pri-
meira vez que o Wilson veio pra cá, 
ele fez candomblé na casa do seu 
Raimundo Branco que era no São 
Jorge e que era terreiro de mina. 
E ele fez e apresentou o candomblé 
pela primeira vez ao Amazonas, e 
ninguém sabia o que era porque 
não se cantava em língua banto e 
em língua ioruba. Só era o povo de 
mina, e se cantava mina e se fala-
va o português.” (Depoimento de 
Jorge Alberto).

Segundo relatos da Sacedortiza de An-
gola Mameto Lembajinam:

“Foi o senhor Wilson Falcão Real 
(Tata Mutalembê3), responsável 
pelo primeiro toque de Candomblé 
de Angola no Amazonas (...) e foi 
realizado em uma casa de Tambor 
de Mina pertencente a Raimundo 
Branco.” (Depoimento de Mameto 
Lembajinam).

O próprio babalaxé Jorge Nascimento, 
afirma que o Candomblé de Angola em 
Manaus teve inicio com Tata Mutalambê, 
abordando que:

“Existe por conta de Wilson Falcão 
Real, que foi quem veio de Brasília 
para vim para cá, após ter saído 
de Salvador para o Rio de Janeiro, 
lá do Rio de Janeiro e me Salvador 
ele já era criado dentro de roda 
de candomblé. De Salvador ele foi 
para o Rio de Janeiro, no Rio de 
Janeiro ele encontrou sua tia car-
nal que era ialorixá e que foi quem 
o iniciou na religião, que eu não es-
tou lembrado do nome agora, mas 
minha mãe sabe e eu tenho anota-
do em algum lugar; (...) Na ver-
dade, a primeira casa a ministrar 
candomblé em Manaus foi à casa 
de Raimundo Branco com o reco-
lhimento do primeiro barco em 
Angola, e foi a primeira vez que o 

candomblé foi apresentado para o 
Amazonas, e foi em Angola..” (De-
poimento de Jorge Nascimento).

Com isso, ambos os depoimentos apon-
tam que o surgimento da Nação Angola em 
Manaus, tem com responsável Falcão Real 
(Tata Mutalembê ).

Comparando os depoimentos colhidos 
no Abassá de Angola com dados apresenta-
dos por Chester Gabriel (1985), levam a crer 
que a instituição do Candomblé de Angola 
de Angola deu-se em meados da década de 
1970 e apontam Wilson Falcão Real como 
precursor da religião na cidade de Manaus 
e promovendo a saída de um primeiro barco 
de iniciados no candomblé de Angola.

Nascimento, afirma que Wilson Falcão 
Real veio para o Amazonas a convite do 
Sacerdote de Mina Raimundo Branco, e 
constatou que não existia o candomblé de 
Nação em Manaus. Em seu depoimento Nas-
cimento, afirma que sua a chegada de Wilson 
data do final da década de 1970, e em 1978 se 
teve pela primeira vez em Manaus um festa 
dedicada a deuses africanos. Segundo seus 
relatos:

“Foi no fim da década de 1970 em 
1978 por aí assim. Mas o que foi 
quê aconteceu, foi quando foi apre-
sentado o candomblé no Amazo-
nas, foi à primeira vez em que ele 
fez um candomblé. E ele veio fazer 
e foi embora, voltou para Boa Vis-
ta, e de Boa Vista foi para Brasília 
e de Brasília retornou para o Ama-
zonas de novo, e dessa vez fixando 
residência aqui. Foi quando saiu 
o primeiro barco de candomblé, o 
primeiro barco de Angola em Ma-
naus, e que foi o barco de minha 
mãe. (...) E foi a primeira vez que o 
povo viu Orixá aqui no Amazonas, 
e que foi o barco dela, que saiu ela, 
que foi a primeira Oxum4 raspada 
dentro do Amazonas” (Depoimen-
to de Jorge Nascimento).

No ano de 1975, Wilson Falcão Real vem 
a Manaus a convite do Sacerdote de Mina 
Raimundo Branco, para acompanhar os 
festejos das entidades da casa, e passa a ser a 
figura central da constituição do Candomblé 
de Nação Angola no Amazonas. Sendo que 
três anos após sua chegada tiraria o primeiro 
barco de candomblé e fundaria o Candomblé 
de Nação Angola em Manaus.
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Nascimento, conta que Wilson vem 
para Manaus apenas acompanhar um festa 
de Tambor de Mina, e acaba ficando na cida-
de e estruturando o candomblé em Manaus, 
segundo seu relato:

“O seu Raimundo Branco nas suas 
andanças pelo Maranhão trouxe 
um outro personagem dessa his-
tória, que tem como nome africa-
no Bessi, que Bessi era um amigo 
de Wilson e que tinha vindo pra cá 
Manaus fazer uma festa de mina 
na casa de seu Raimundo Branco, 
e aproveitou e trouxe o Wilson, e 
o Wilson veio, e foi a primeira vez 
que o Wilson veio para cá. Inclusi-
ve minha mãe era para ser filha de 
Bessi, que tem o nome de batismo 
Guilherme. Então apareceu essa 
figura que trouxe o Wilson para 
cá, e que na verdade foi a princi-
pal responsável por tudo isso aqui, 
porque se não tivesse trazido o 
Wilson para cá, ele não retorna-
ria e hoje não existiria essa casa. 
Que eu acredito que, ele não pen-
sava em vir a Manaus, tudo isso 
na década de 1970”. (Depoimento 
de Jorge Nascimento).

O candomblé de angola funda sua pró-
pria estrutura organizacional em Manaus 
no ano de 1978, iniciando novos adeptos na 
religião. Esses novos iniciados passaram por 
uma preparação espiritual para poder rece-
berem suas entidades e exercerem cargos 
dentro do Angola. Alguns se tornariam mais 
tarde sacerdotes e sacerdotisas. Carneiro 
(1991) afirma que:

“Depois de efetivamente admitidas 
na comunidade, essas iniciadas se 
consideram filhas espirituais dos 
chefes do candomblé – é nesse sen-
tido que se aplica a palavra mãe. 
Desde que toda a gente, dentro ou 
fora do fora do candomblé, tem um 
espírito protetor, que deve habitar 
o seu corpo, e desde que o chefe do 
candomblé precisa preparar a ini-
ciada para receber, em si mesma, 
a visita mais ou menos freqüente 
da divindade, - um processo que 
exige tempo, convivência diária, 
prática de um conjunto de cerimô-
nias secretas no interior do can-
domblé, com orquestra especial de 
tambores e de instrumentos musi-
cais africanos”.

Reginaldo Prandi faz a seguinte defini-
ção sobre barco de yaôs:

“Conjunto de iniciados que são re-
colhidos, feitos e apresentados em 
público numa mesma época. (...) 
Há uma relação hier rquica entre 
eles, de tal modo que o primeiro 
tem precedência sobre todos os 
demais, o segundo sobre os que o 
seguem e assim por diante”.

Segundo afirmações do babalaxé Jorge 
Nascimento, o termo “Barco” no candomblé 
referi-se a um ritual de confirmação de mais 
de uma pessoa na religião, em seu depoimen-
to sobre o candomblé de Nação Angola, ele 
expõe sobre esse ritual, pois segundo Jorge 
Nascimento:

“É o nome, é a festa de nome, é 
como o ritual é conduzido. É con-
duzido dentro dos costumes Ban-
tos, que é o povo de Angola. O 
Banto é o povo de Angola, então 
dentro de isso aí, dentro dos rituais 
e dos costumes dos Bantos que foi 
ministrado a iniciação. O que a 
gente chama “tirar” no Angola é a 
mesma coisa que iniciar. É tirar de 
dentro do ronkó.” (Depoimento de 
Jorge Nascimento).

Mãe Dora conta que para a saída do 
primeiro barco de iaôs, Tata Wilson trouxe 
outras pessoas que pertenciam a religião e 
que possuíam cargos dentro do candomblé e 
conheciam os mistérios da religião; confor-
me seu depoimento:

“E veio Macota Izaura que é de 
Ogum de Ronda, que é Equedi do 
Oxóssi de meu pai há muito tempo, 
só que ela não mora mais aqui, a 
Izaura mora em Porto Velho há 
muito tempo e ela veio de Brasília 
e mandamos buscar Lamboazaze 
que é o ogam, o alabê do Oxóssi do 
meu pai. Então nós tivemos, nós 
quatro tivemos como mãe criadei-
ra a Macota Izaura de Sambalajô 
que é a dijina dela e mandamos 
buscar também o Lamboazaze que 
é o Geraldo de Xangô, e a dijina 
dele é Lamboazaze, ele foi quem nos 
criou, ele foi quem nos deu todos 
os ensinamentos, o chamado rum. 
Ele quem nos deu os ensinamentos 
de tudo que meu pai ensinou, nós 
tivemos apenas três pessoas e não 
teve aquele enxame de gente. As 
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coisas da gente foi toda feita pelas 
mãos de meu pai. (1978) 30 anos 
de santo5. E eles vieram de Brasília 
para cá, pois meu pai tinha roça 
em Brasília, e veio o Lamboaza-
ze. (...) ninguém conhecia meu pai 
aqui (Wilson), ninguém conhecia 
ele aqui, e no candomblé estava 
assim, Manaus inteira (saída do 
primeiro barco), para encurtar a 
conversa, no dia da nossa saída foi 
tanta gente, tanta gente na Casa de 
Raimundo Branco. A Casa de Rai-
mundo Branco tinha um barracão 
aqui assim, aí tinha três degraus 
de escadas, porque quando subia 
e descia, o assoalho era de madei-
ra, menino, o assoalho da Casa do 
Raimundo Branco caiu, de tanta 
gente, pode perguntar a Dima6s. 
A Dimas é minha irmã de santo 
desde essa época.” (Depoimento de 
Mãe Dora).

Nascimento conta que Wilson teve que 
buscar em Brasília pessoas iniciadas no can-
domblé para poder formar uma nova família 
de santo em Manaus, segundo seu relato:

“E como o candomblé estava sen-
do introduzido naquele momento, 
naquele instante em Manaus, não 
existia nada disso. Então tanto é 
que Wilson Falcão teve que man-
dar buscar Geraldo de Brasília, 
Geraldo Lamboazaze para auxi-
liá-lo na iniciação dessa primeira 
turma, desse primeiro barco, teve 
que mandar buscar Isaura que era 
a sua equede, porque em Manaus 
não existiam equedes, e teve ainda 
que mandar buscar ainda o Tata 
Mutajire, que em Manaus não 
existiam axogum.” (Depoimento de 
Jorge Nascimento).

Nascimento faz a afirmação de que 
Candomblé de Nação Angola não existia 
em Manaus, sendo que aponta apenas para 
existência de pessoas que praticavam a Um-
banda e incorporavam caboclos, e que a casa 
de mina de Raimundo Branco era usada para 
se fazer candomblé nos dias comemorativos; 
conforme seu relato:

“Não tinha nada disso, Manaus só 
era abatazero e tambor de mina. 
Os cargos que tinham em Manaus 
era dos caras que tocavam ataba-
ques porque não incorporavam 
com caboclos e as pessoas zelado-

ras, que não eram nem de santo, 
elas zelavam caboclos e encanta-
ria, porque não existia orixá, não 
existia o que o povo chama de san-
to na linguagem popular, não exis-
tia orixá, existiam os encantados, 
existiam os caboclos, existiam os 
exus. Mas orixá no Amazonas não 
tinha, então os primeiros orixás a 
pisar em solo firme Amazônida, 
foi dessa primeira turma, desse 
primeiro barco. Então ele chamou 
todo esse povo de fora para auxiliá
-lo, porque sozinho ele não podia 
fazer. Aí foi quando saiu à primei-
ra turma. Tanto que eles foram 
cumprindo, o Wilson fixou residên-
cia aqui, e quando tinha que fazer 
alguma coisa, fazia na casa de seu 
Raimundo Branco, porque era o 
único que tinha a casa aberta e 
era zelador de mina e que o Wilson 
transformou, e passou a transfor-
mar na casa de Angola.” (Depoi-
mento de Jorge Nascimento).

Com saída desse primeiro barco de 
iniciados na religião, Tata Wilson, institui a 
primeira família de candomblé em Manaus, 
cujo quais quatro pessoas foram iniciadas, 
ambas com ordem e Nikisses diferentes, 
conforme relata Mãe Dora:

“Na época em que eu fiz santo, fo-
ram quatro pessoas comigo; o Do-
fono foi Raimundo Branco que era 
de Obaluaê, a dofomutinha foi a a 
Zenaide que é de Oxossi; o Fomo 
era o Paulo de Yansã e eu fui a Fo-
mutinha que sou de Oxum” (Depoi-
mento de Mãe Dora).

Após a saída desse barco de yaôs, 
Wilson Falcão Real passou a ser visto como 
autoridade dentro do candomblé no Estado, 
ministrando o culto a principío na casa de 
Raimundo Branco e posteriormente passaria 
a uma casa de Umbanda pertencente a Maria 
do Flecheiro, e que se tornaria sua filha de 
santo. Conforme relatos de Jorge Nascimen-
to:

“Daí todos os rituais de candomblé 
eram feitos na casa de seu Raimun-
do Branco em Angola, por Wilson 
Falcão, que era a maior, se tornou 
a maior autoridade em candom-
blé no Amazonas, até porque era a 
única autoridade de candomblé no 
Amazonas, até porque era a úni-



809

ca pessoa que tinha conhecimento 
do culto e ministrava esse culto, e 
que tinha a permissão para minis-
trar esse culto. Então passou-se o 
tempo, minha mãe foi crescendo, 
o Wilson foi crescendo e da casa 
de seu Raimundo Branco o Wilson 
passou para a casa de Maria Dofa-
na de Oxóssi, que era aqui no Lírio 
do Vale I.” (Depoimento de Jorge 
Nascimento).

No fim da década de 1980, Wilson Fal-
cão Real ganha um terreno na Estrada da Ci-
dade Nova e constrói o Inzo Muzambo Tata 
Multambô, local onde Mãe Dora receberia 
o cargo de Yakekeré da casa, e se tornaria 
herdeira de Wilson Falcão Real.

Jorge Nascimento relata que:
 “Passou um tempo e o Wilson ga-
nhou um terreno na estrada da Ci-
dade Nova, e lá ele montou a roça 
de Oxóssi, a verdadeira casa de 
Oxóssi. Foi quando ele passou a ter 
seu próprio terreiro, a sua própria 
roça, que até então ele só ministra-
va o culto na casa dos filhos que 
já tinham casa aberta, e quando 
eram umbanda e quando eram de 
mina, isso já nos anos de 1980. En-
tão ele passou a ministrar em sua 
própria roça;(...) E lá minha mãe 
recebeu o cargo de iá kekerê, que é 
a mãe pequena da casa, ou seja, a 
segunda pessoa a se costurar. Aí o 
que acontece, ela passa a ser a se-
gunda pessoa do zelador de santo 
da casa, passou a cuidar os irmãos 
como mãe. Mãe pequena é aque-
la que ordena a casa, aquela que 
toma conta da casa na ausência do 
babalorixá ou da ialorixá de frente, 
titular da casa; (...)Então a partir 
dessa roça de Wilson onde foi feita 
a casa de Oxóssi, Oxóssi predeter-
minou que a herdeira daquela casa 
seria mãe Dora, ela como mãe 
pequena, no dia em que o Wilson 
chegasse a faltar, ela como a mais 
velha da casa é quem assumiria o 
cargo de ialorixá da casa, da casa 
de Oxóssi.” (Depoimento de Jorge 
Nascimento).

O Inzo Muzambo Tata Mutalambô 
funcionaria até o ano de 1990 ano em que 
Wilson Falcão Real7 falece após uma parada 
cardíaca decorrente de uma agressão sofrida 
em frente a sua residência. Sendo que no 

ano de 1992, o terreno em que a roça de 
candomblé ficava localizada fora vendido 
sendo reaberta em 1996 em outro lugar após 
promessa feita por Mãe Dora.

Considerada a extensão do Inzo Mun-
zanbo Tata Mutalembê o Abassá de Angola 
da Danda Keumaze é fundado no ano de 
1996, em um terreno pertencente a família 
de Mãe Dora, preserva em sua estrutura re-
ligiosa elementos fincados por Wilson Falcão 
Real, tendo em sua essência os costumes do 
candomblé de Angola e em sua liturgia o 
culto a Nkisses, caboclos e boiadeiros. Após 
uma dádiva recebida por Mãe Dora, sendo 
ela Negua Guendala8 de Tata Wilson herdara 
a primeira Roça.

A lacuna existente nos estudos sobre 
negros no Amazonas e principalmente es-
tudos referentes à sua religiosidade é uma 
das dificuldades enfrentadas na construção 
pesquisa sobre o candomblé de Angola em 
Manaus, os dados encontrados na constru-
ção dessa pesquisa apresentam uma forte 
influencia das casas de culto de Tambor de 
Mina, como foram apontados por Chester 
Gabriel (1985), de que na primeira metade 
da década de 1970, existia em Manaus uma 
predominância de casas de Tambor de Mina. 
Com a chegada de Wilson Falcão Real na 
década de 1970, uma nova configuração das 
casas de culto afro se formaria na cidade, ou 
seja, a fundação de um Abassá, a saída de um 
barco de yaôs e muzenzas, a constituição de 
uma família-de-santo e a chegada de pessoas 
que exerciam “cargos” dentro da religião, 
ajudaram na formação de uma nova denomi-
nação religiosa na cidade.

Os relatos apresentados por Mãe Dora 
apontam a importância de Wilson Falcão 
Real em sua vida, além de seu Tata de In-
kisse, Wilson se tornaria amigo, confidente 
e até mesmo assumindo uma figura de pai. 
Sua iniciação no candomblé no ano de 1978 
aponta novos rumos para essa religião no 
Estado, e configurou também em sua preser-
vação, reorganização, reestruturação em um 
novo Abassá e uma nova família de santo.

Existem em Manaus hoje, duas casas 
de candomblé de Angola, ambas localizadas 
no bairro do Lírio do Valle, com duas irmãs 
de santo em sua direção, Mãe Dora e Mãe 
Dimas, ajudam na preservação da memória 
de Tata Wilson Falcão Real, consideradas 
por elas como responsável pela iniciação de 
ambas Mametos de Nkisses na religião e na 
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preservação dos costumes e ritos dos ante-
passados africanos. 

Mãe Dora possui nove pessoas con-
firmadas como seus filhos de santo que 
são eles: Jeferson Coelho9 que é o primeiro 
filho de Santo de Mãe Dora Altemar, Greice, 
Fabiano, Patrícia, Ruth, Pedro (Dinho), 
Carlos, Alberto (Betinho) e Janeth (Mameto 
Lembajinam). E que segundo relatos da sa-
cerdotisa: “sem meus filhos o Candomblé de 
Angola não tinha força e são eles os respon-
sáveis pela continuação a tradição na qual 
permaneço fiel a meu pai Wilson”.

Notas
1  Orixás, IInkissess e Voduns.
2  Olga Gudolle Cacciatetore (1977), em seu “Dicio-
nário de Cultos Afro-Brasileiros; Com origem das palavras”, 
define que a palavra Candomblé provém  alguns significados: 
Candomblé seria uma modificação fonética de “Candonbé”, 
um tipo de atabaque usado pelos negros de Angola, ou  viria de 
“Candonbidé”, que quer dizer “ato de louvar, pedir por alguém 
ou por alguma coisa”, ou ainda, de origem yorubana que signi-
fica “festa”, ou o nome que se dá ao local onde são realizadas; 
abrangendo as seguintes nações e rituais: a) sudaneses – jeje 
(daomeanos), nagô (iorubá) – compreendendo os rituais ketu, 
ijexá, nagô, oyó - e compostos; b) Bantos – angola, congo e 
compostos; c) com influência indígena – candomblé de cabo-
clo. Os deuses (Orixás) e rituais dos iorubá (nagô) predomina-
ram e influíram sobre os outros. (Cacciatetore ,1977: 79). 
3  Nos terreiros de Nação Angola, Wilson Falcão Real 
tinha como sua dijina o nome Tata Mutalembê; (Notas de diá-
rio de campo do dia 05 de Abril de 2007).
4  Mãe Dora é a primeira filha de santo raspada para 
Dandalunda (Oxum na Nação Ketu) Notas de Diário de Cam-
po em 21 de junho de 2006 . 
5  Grifo meu.
6  Mãe Dimas, também conhecida como Mameto 
Taumbire foi iniciada no candomblé por Tata Wilson, sendo 
irmã de Mãe Dora. 
7  Wilson Falcão Real nasceu na Bahia no ano de 
1946, iniciou aproximadamente 45 pessoas no candomblé e 
chegou a exercer o cargo de Diretor do Teatro Amazonas; No-
tas de diário de campo em 21 de novembro de 2006.
8  Também conhecida como Mãe Pequena de uma 
casa de Candomblé; (Notas de Diário de Campo em 21de No-
vembro de 2007).
9  hoje é Babalorixá de Ketu (Notas de diário de cam-

po)
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Expectativas de alunos ingressantes dos cursos de Letras/In-
glês e Letras/Espanhol da Universidade Federal de Rondônia

Lusinilda Carla Pinto Martins1

Universidade Federal de Rondônia

Introdução
Esta pesquisa, situada no campo da for-

mação de professores de língua inglesa, tem 
como objetivo discutir a subjetividade no 
processo de formação inicial do professor de 
língua estrangeira, a partir da investigação 
das expectativas de alunos ingressantes nos 
cursos de Letras Inglês e Letras Espanhol da 
Universidade Federal de Rondônia. 

A motivação para esse estudo surgiu do 
nosso interesse pelos estudos sobre formação 
inicial e pela necessidade de melhor conheci-
mento sobre o público que procura o curso de 
Letras (línguas estrangeiras), tendo em vista 
oferecer uma formação que se aproxime das 
expectativas desses discentes e realizar uma 
autoavaliação sobre os próprios cursos.

Apresentaremos, inicialmente, as 
considerações teóricas que orientam este 
estudo e uma explanação breve da lógica e 
organização dos cursos de Letras-Ingles e 
Letras-Espanhol da Universidade Federal 
de Rondonia. Em seguida descrevemos a 
metodologia usada para a realização dessa 
pesquisa. Na sequência, apresentamos a 
análise dos dados, focando as expectativas 
dos alunos ingressantes sobre o universo 
acadêmico. Essas expectativas serão explici-
tadas a partir das escolhas, das impressões e 
da relação com seu objeto de estudo: a língua 
estrangeira. Finalmente, apresentamos as 
considerações finais, seguidas das referên-
cias e anexos. 

Considerações Teóricas
Entendemos a subjetividade como 

a compreensão que temos do nosso eu 
(Woodward, 2001). O termo envolve os pen-
samentos e as emoções conscientes e incons-
cientes que constituem nossas concepções 
sobre “quem nós somos”. Tal conceituação 
se distancia de um enfoque subjetivista ao 
enfocar a subjetividade enquanto uma ex-
periência significativa a qual ocorre dentro 
de um contexto social, mediado, pois pela 
linguagem e pela cultura. (Woodward, op.cit, 
p.55).  A subjetividade passa a ser discutida 
a partir da existência de uma alteridade na 

interioridade (Freud) por isso somos muitos, 
somos portadores de várias identificações. 
O sujeito caracteriza-se pela sua desconti-
nuidade, ou seja, pelas várias funções que 
ocupa no discurso. E o sujeito, por sua vez, 
assume identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são identifi-
cadas ao redor de um “eu” coerente. (Stuart 
Hall,1997, p.13-14) Aqui nos deparamos com 
o conceito de identificação tendo em vista 
que a não finitude desse processo de subje-
tivação nos permite entender as identidades 
(e não a identidade) como pontos de apego 
temporário às posições-de-sujeito que as 
práticas discursivas constroem para nós. 
(Stuart Hall, op.cit., p.112).   Nesse estudo 
associaremos o conceito de identidade ao 
de identificação para problematizar como 
se apresenta os processos identitários do 
professor em formação por ocasião do seu 
ingresso na universidade. 

Em termos gerais, utilizaremos, neste 
estudo, uma concepção de discurso enquanto 
efeito de sentido entre interlocutores a partir 
das condições de produção (Pêcheux, 1975). 
Por condições de produção, entende-se o 
imaginário discursivo dos interlocutores, ou 
seja, o lugar de onde falam, a imagem que 
fazem de si, do outro e do referente, imagens 
essas sempre constituídas pelo momento 
sócio-histórico. Sabendo que a linguagem 
não estabelece uma relação direta com o 
mundo, mas é mediada por esse imaginário, 
a língua não se apresenta como evidência e 
nem transparência do real. Antes, assume 
uma relação com o equívoco, com a opacida-
de e se inscreve num processo de dimensão 
simbólica situado no nível do acontecimento 
que integra duas faces concomitantemente: o 
nível intradiscursivo e o nível interdiscursi-
vo. O intradiscurso refere-se à dimensão ho-
rizontal do discurso, isto é, à cadeia linguís-
tica, enquanto o interdiscurso é a dimensão 
constitutivamente vinculada à exterioridade 
do sujeito e do dizer .

Além disso, trabalhamos com a noção 
de que o sujeito não é fonte do seu dizer, 
mas sócio-historicamente constituído e, 
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portanto, atravessado por determinações 
sócio-históricas e pelo inconsciente. Esta 
contradição própria do discurso nos remete 
ao que chamamos de assujeitamento (cf.
Pêcheux & Fuchs: 1993: 170). Trata-se de um 
processo discursivo que não tem origem no 
sujeito, mas só se realiza nesse sujeito (cf. 
Pêcheux & Fuchs, 1975: 170).

Ainda, a ideia de heterogeneidade as-
senta-se nas relações dialógicas entre enun-
ciados, isto é, nas relações interdiscursivas, 
colocando em cena o discurso-outro (do 
outro, e do um). Por essa razão, considera-se 
que o sujeito não é a fonte do seu dizer e nem 
tem o controle do sentido desse dizer. Com 
efeito, o sujeito é clivado e cindido. Cindido 
pelo caráter sócio-histórico que o faz assumir 
posições variadas no discurso; e clivado pela 
propriedade de se apresentar fragmentado 
pelo inconsciente que o constitui. 

Observamos nesse percurso, em que a 
noção de sujeito transita entre forma, função 
e efeito, a problematização da concepção 
do sujeito cartesiano a partir da idéia de 
descentramento desse sujeito. A Análise 
do Discurso, portanto, enfatiza o estudo do 
processo discursivo e da subjetividade, ou 
seja, da constituição heterogênea do sujeito 
na relação com o poder (ideologia) e com o 
desejo ( inconsciente).

Toda essa discussão apresenta-se como 
fundamental a este estudo na medida em que 
problematizar sujeito, discurso, identidade e  
heterogeneidade no processo de formação 
inicial é romper com uma tradição de forma-
ção calcada em uma racionalidade técnica 
que não reconhece a subjetividade,  pois 
trabalha com o principio da homogenização. 
Em nome dessa homogeneização e da uni-
versalização do processo de formação, não 
há lugar para as expectativas e impressões 
dos alunos ingressantes. Estas são abafadas 
e tornam-se invisíveis.

Essa breve explanação teórica nos auxi-
lia, portanto, a discutir a subjetividade como 
constitutiva do processo de formação.

Linhas gerais sobre os cursos de 
Letras-Inglês e Letras-Espanhol e 
alunos ingressantes.

Os cursos de Letras-Inglês e Letras
-Espanhol, campus de Porto Velho, têm 
sua origem no antigo curso de Letras que 
oferecia habilitação dupla Português-Inglês. 
Após várias reformulações curriculares, 
procedeu-se a divisão do referido curso 
em dois departamentos: o departamento 
de Letras-Vernáculas e o departamento 
de Línguas Estrangeiras. O departamento 
de línguas estrangeiras é composto pelos 
cursos de Letras-Inglês e Letras-Espanhol, 
os quais oferecem, hoje, 25 vagas (cada 
curso), com o horário de funcionamento no 
período vespertino. É bom salientar que se 
trata dos únicos cursos de Letras-Inglês e 
Letras-Espanhol, na modalidade presencial, 
oferecidos pela educação superior pública do 
Estado de Rondônia.

Os projetos pedagógicos dos cursos de 
Letras-Inglês e Letras-Espanhol encontram 
em fase de reformulação para atender às 
diretrizes educacionais nacionais e às reso-
luções internas da Universidade Federal de 
Rondônia. Assim, o projeto pedagógico em 
vigor dos referidos cursos de Letras, em suas 
linhas gerais, pretende “formar profissionais 
que lidem criticamente com o ensino e a 
aprendizagem das diversas formas de lingua-
gem, especialmente com a linguagem verbal 
nos contextos oral e escrito”(UNIR, 2005). 
O documento reforça o discurso vigente nas 
resoluções2 referentes à formação de profes-
sores para a educação básica, cujas diretrizes 
privilegiam as competências e as habilidades.

As matrizes curriculares dos cursos de 
Letras-Inglês e Letras-Espanhol, a partir de 
2005, apresenta uma carga horária de 3100 
horas para Inglês e 3400 para Espanhol. 
A lógica e a organização das disciplinas 
nas referidas matrizes classificam-se em 
especificas, estruturantes e pedagógicas3. 
Seguindo o proposto pela resolução, as 
matrizes curriculares contam, ainda, com 
os estágios supervisionados e as atividades 
acadêmico-cientifico-culturais. Nos quadros 
abaixo podemos observar a distribuição das 
disciplinas constantes das matrizes curricu-
lares de cada curso e como ocorre a inserção 
do componente prático bem como a posição 
dos estágios nos cursos. 
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Letras-Inglês

DISCIPLINAS Teórica Prática Total Créditos
ESPECÍFICAS 1410 470 1880 94
ESTRUTURANTES 160 60 220 11
PEDAGÓGICAS 300 100 400 22
Subtotal 1870 630 2500 127
ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS  400
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO – 
CULTURAIS

 200

TOTAL GERAL 3.100 127
Quadro 1 - CARGA HORÁRIA TOTAL DA HABILITAÇÃO EM LETRAS/INGLÊS 
Fonte:  elaboração própria a partir da Matriz Curricular do Curso de Letras-Inglês

Letras-Espanhol

DISCIPLINAS Teórica Prática Total Créditos
ESPECÍFICAS 1575 525 2100 105
ESTRUTURANTES 160 60 220 11
PEDAGÓGICAS 300 100 400 22
Subtotal 2035 685 2720 138
ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS  400
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO – 
CULTURAIS

 200

 TOTAL GERAL 3.340 138
  Quadro 2 - CARGA HORÁRIA TOTAL DA HABILITAÇÃO EM LETRAS/ESPANHOL
  Fonte: elaboração própria a partir da Matriz Curricular do Curso de Letras-Espanhol

No primeiro semestre, os alunos cursam 
um total de cinco disciplinas. Quatro dessas 
disciplinas (Produção de Texto e Revisão 
Gramatical, Linguística Geral, Teoria Lite-
rária I, Filosofia) são ministradas em turma 
conjunta. Língua Inglesa I e Laboratório de 
Língua Espanhola I são disciplinas especi-
ficas de cada curso. Observa-se, assim, que 
esse contexto propicia naturalmente uma 
ansiedade com relação ao idioma escolhido 
para estudo uma vez que o aluno terá con-
tato mais direto em uma disciplina apenas 
(Língua Inglesa I para o do curso de Letras
-Inglês e Laboratório de Língua Espanhola 
I para o curso de Letras-Espanhol).  Tal 
ansiedade muitas vezes toma a feição de con-
flitos e estabelece contradições nas práticas 
discursivas desse momento de formação.

Percursos Metodológicos
Fazem parte desta pesquisa 24 dis-

centes ingressantes no primeiro período de 
Letra-Ingles e Letras-Espanhol, com idade 
entre 18 a 48 anos, do segundo semestre de 
2012.  A maioria desses alunos terminou o 
nível médio em escola pública e ingressou no 
curso por exame vestibular. Apenas sete des-
ses discentes trabalham em ofícios variados e 
dois deles já estão atuando no magistério na 

área da educação infantil. Mediante essa bre-
ve caracterização dos sujeitos, podemos defi-
nir que é comum a todos o fato de se encon-
trarem em situação de experiência formativa 
inicial cursando disciplinas introdutórias e 
ansiosos por entender a lógica e organização 
do curso e o que lhe está reservado durante 
esses quatro anos. Dessa forma, os sujeitos 
deste estudo são considerados produtores de 
sentidos, nesse cenário formativo, marcado 
por conflitos e contradições.  

Este trabalho insere-se em uma abor-
dagem qualitativa de pesquisa na área da 
formação inicial de professores de línguas. 
Mediante uma perspectiva interdisciplinar 
entre discurso, sujeito e identidade bus-
caremos acessar os sentidos dados a esse 
momento formador, a partir das impressões 
destes alunos sobre o universo acadêmico, 
suas necessidades formativas e expectativas 
profissionais, bem como a relação com seu 
objeto de estudo: a língua estrangeira. Os 
dados que fundamentam esta pesquisa 
foram retirados de um questionário de dez 
perguntas, aplicado no segundo semestre 
de 2011, junto a alunos ingressantes pelo 
exame vestibular no curso de Letras/Inglês 
e Letras/Espanhol da Universidade Federal 
de Rondônia. As respostas foram analisadas 
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buscando regularidades4 discursivas que nos 
apontou os seguintes eixos de análise: as 
escolhas, as impressões, as expectativas e a 
relação com o objeto de estudo: a língua.

Apresentação e Análise dos Dados
Das Escolhas

No dicionário o verbete escolha consiste 
na “ação ou efeito de escolher. Seleção.Op-
ção”. De acordo com as respostas da questão 
1, esta opção pelos cursos de Letras-Inglês e 
Letras-Espanhol, frente ao leque de cursos 
oferecidos pela Universidade Federal de 
Rondônia, do campus de Porto Velho,  se deu 
pela afinidade e pela identificação com os 
referidos idiomas. Os sentidos de gostar de, 
identificar-se, paixão, achar bonito, lindo 
são constantes nas respostas de 18 alunos. 
Os outros seis alunos, por sua vez, pautam 
sua escolha de uma perspectiva funcional. 
Os sentidos de estabilidade financeira, mais 
oportunidade, globalização, necessidade de 
professores, ser professor apontam o caráter 
pragmático da escolha, voltada já para o 
mundo da profissão.  Observe que mesmo 
a escolha ocorrendo no âmbito pessoal ou 
profissional, a subpergunta da questão 1 
desbanca a homogeneização da escolha pe-
los referidos cursos ao perguntar que outro 
curso o aluno gostaria de fazer.  Apenas três 
alunos respondem que não escolheriam ou-
tro curso e manteriam a opção pelo curso de 
Letras. Inclusive um aluno afirmou que após 
terminar Letras-Inglês cursaria Letras-Espa-
nhol. As outras respostas apontam para uma 
diversidade de cursos, dentre os quais são 
eleitos por ordem decrescente de preferência 
Psicologia, História, Direito, Música, Educa-
ção Física Enfermagem. Alguns escolheram 
cursos que a Universidade Federal de Ron-
dônia não oferece, como Nutrição, Medicina 
Veterinária, Publicidade e Assistência Social. 
Sete alunos não responderam esta subques-
tão. 

Os dados parecem veicular a ideia de 
que a escolha pelo curso de Letras Inglês 
ou Espanhol é de ordem pessoal mais que 
profissional e não parece ser o curso deseja-
do. Tal inferência pode ser reforçada pelas 
respostas da questão 5 em que os alunos, na 
sua grande maioria, sinalizam que não pre-
tendem ser professor ou professora. Apenas 
8 alunos afirmaram que exercer a docência. 
Desses oito, sete escolheram ser professores 

ou professoras da educação básica e somente 
um aluno demonstrou afinidade para traba-
lhar em curso de idiomas. Essas respostas da 
questão 5 revelam que todos os ingressantes 
tinham noção de que o curso de licenciatura 
se volta para a formação de professores, 
inclusive porque alguns alunos afirmam que 
gostariam de ser tradutores e intérpretes. 
Este fato conflita com o momento da realiza-
ção dos estágios, no qual a maioria ‘‘esquece” 
o objetivo da licenciatura e alguns nem têm 
ainda a convicção de que querem ser profes-
sores ou professoras (Martins, 2008, 2010). 

Mediante essa breve caracterização dos 
sujeitos, podemos definir que é comum a 
todos o fato de se encontrarem em situação 
de experiência formativa inicial cursando 
disciplinas introdutórias do curso e ansiosos 
por entender a lógica e organização do curso 
e o que lhe está reservado durante esses 
quatro anos. Dessa forma, os sujeitos deste 
estudo são considerados produtores de sen-
tidos, nesse cenário formativo, marcado por 
conflitos e contradições.  

Da relação com o objeto de estudo
As questões 2 e 3 nos dá indícios da 

relação dos ingressantes com seu objeto de 
estudo: a língua. No que se refere à relação 
com a língua estrangeira, a maioria afirmou 
ser boa pela facilidade de aprendizagem 
e pelo conhecimento linguístico básico. A 
relação avança para muito boa quando é per-
passada pelo maior contado com o idioma. 
Alguns alunos, por exemplo, afirmam ter 
convivido com falantes nativos dos idiomas 
inglês e espanhol; ter morado um tempo no 
exterior. Afirmam também que a relação com 
a língua estrangeira é ótima e se torna mais 
intima pelo fato de trabalharem em áreas nas 
quais utilizam muito os referidos idiomas; de 
acessar sites e, ainda, por pertencerem a uma 
família estrangeira (no caso do espanhol). 

Na contramão dessas relações positivas 
com seu futuro objeto de estudo, uma peque-
na parte dos ingressantes alegam não ter uma 
boa relação com a língua pela falta de contato 
e pelo conhecimento mínimo do idioma. Dois 
alunos afirmaram não ter nenhuma relação 
com a língua estrangeira escolhida. 

Com relação à língua materna a relação 
também é classificada como ótima, muito 
boa e boa pelos seguintes motivos: gostar 
de ler, ter uma prática de escrita de emails 
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e blogs, gostar da língua portuguesa. Uma 
pequena parte dos alunos não tem uma boa 
relação com a língua materna porque ou não 
tem um aprofundamento e só conhecem a 
língua cotidiana ou não tem uma prática de 
escrita e nem esta prática é eficiente. Assim, 
para esses alunos, a língua materna torna-se 
complexa e dificulta a relação.

Das Impressões sobre o universo 
acadêmico

As impressões sobre a UNIR são, em 
geral, boas. A maioria das respostam veicula 
pontos positivos como: melhor universidade 
da região norte, influente, com um time de 
primeira que incentiva o aluno a buscar 
conhecimento e a se aprofundar. Apenas 
dois alunos tecem comentários negativos 
sobre a universidade, classificando-a como 
individualista e a pior das universidades bra-
sileiras. De uma perspectiva percentual estas 
opiniões não chegam a ferir as impressões 
que a sociedade tem de uma universidade 
federal. A despeito de opiniões negativas de 
terceiros sobre a UNIR e das dificuldades 
enfrentadas pelas universidades públicas, 
alguns alunos consideram essa instituição de 
ensino guerreira, séria e respeitada. Assim, 
de ótima universidade a pior, observamos 
que as respostas convergem a um ponto 
comum: a UNIR vai torná-los profissionais 
mais qualificados pelo fato de ser uma insti-
tuição formadora federal. 

As impressões sobre os cursos de Letras
-Inglês e Letras-Espanhol pautam-se pelo 
aspecto organizacional e interativo. Esses 
aspectos, provavelmente, foram construídos 
a partir da credibilidade dos referidos cursos 
junto à comunidade acadêmica e à sociedade 
rondoniense e da recepção oferecida pela 
coordenação do dos cursos a essa comunida-
de. Os eventos anuais, as oficinas oferecidas, 
a aprovação em concursos para professores 
e para programas de pós-graduação, a parti-
cipação em convênios internacionais, dentre 
outras ações, fazem emergir e sustentam as 
imagens de curso organizado e interativo 
atribuídas aos cursos de Letras-Inglês e 
Letras-Espanhol da Universidade Federal 
de Rondônia. Some-se a isso, o fato de que 
se trata dos únicos cursos, em nível de gra-
duação, oferecidos no âmbito estadual de 
natureza pública e gratuita. 

Mesmo as impressões sobre a estru-

tura física da universidade foram boas Na 
contramão do discurso vigente sobre o su-
cateamento das universidades, houve quem 
considerasse “extraordinário” o campus Jose 
Ribeiro Filho.

Observamos, assim, que as impressões 
são da ordem da subjetividade, portanto, não 
homogêneas e nem definitivas. Ao contrario, 
vão se reformulando na medida em que os 
discentes vivenciam e se inserem no cotidia-
no universitário.    

Das Expectativas do curso e da 
coordenação 

Os alunos deixam refratar, em suas 
respostas,  possíveis dificuldades com os 
cursos, resultante de uma visão restrita 
que coloca em primeiro plano a aquisição 
de um idioma. No entanto, o contato com a 
diversidade de disciplinas (Filosofia, Teoria 
Literária, Leitura e Produção de Texto, 
Linguística) no primeiro período do curso, 
causa estranheza ao discente o que traz a 
tona um perfil marcado por dificuldades de 
toda ordem.  O domínio básico da língua 
estrangeira e a reduzida prática de leitura e 
de escrita na língua materna são fatores que 
marcam essa estranheza. Falar em público, 
fazer apresentações de seminários, produzir 
artigos são, por exemplo, algumas das difi-
culdades elencadas na ordem do linguístico. 
Antecedendo essa situação, não podemos 
esquecer que a precariedade da formação 
escolar brasileira pública e privada contri-
bui, majoritariamente, para o surgimento 
dessas dificuldades na medida em os alunos 
adquirem conhecimento insuficiente para li-
dar com o conhecimento acadêmico. Mesmo 
os alunos que frequentam ou frequentaram 
cursos de idiomas e trazem capital cultural 
razoável, demonstram dificuldades no trato 
com os conteúdos das disciplinas. Isso 
acontece porque os conhecimentos trazidos 
pertencem menos ao âmbito proposicional 
do que ao instrumental.

Por outro lado, apresentam também 
razões pragmáticas que podem dificultar o 
desenvolvimento do curso, a saber: stress do 
dia a dia, pouco tempo para fazer as tarefas 
acadêmicas pelo fato de trabalhar fora ou 
em casa, dificuldades monetárias e de obter 
materiais para estudo.

Em contrapartida os alunos têm expec-
tativas sobre o curso e sua coordenação. As 
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expectativas sobre o curso giram em torno de 
ações individuais e coletivas. Por exemplo, 
esperam obter bastante conhecimento, ser 
ajudados pelos professores e lhes seja dadas 
as condições para exercer a profissão. Para 
tanto, esperam que o professores sejam as-
síduos, dispostos a ensiná-los e a ajudá-los, 
que adaptem seus discursos, no sentido de 
facilitar a recepção, oferecendo um apren-
dizado de alto nível e promovam uma boa 
formação.  

Com relação à coordenação dos cursos, 
as expectativas giram em torno de atitudes e 
ações interativas que contemplem os esclare-
cimentos e as instruções necessárias, o apoio 
e a prestação de serviços, e principalmente, 
demonstrem paciência, criatividade e serie-
dade no enfrentamento e na resolução  os 
problemas. 

Considerais finais
Segundo Ponte (2000, p.3) 

As universidades, como centros de 
investigação, promoção e difusão 
da ciência e da cultura, não se po-
dem eximir da responsabilidade de 
analisar os problemas da socieda-
de onde se inserem à luz do conhe-
cimento existente, identificando 
alternativas e propondo soluções. 

Nessa perspectiva, esta pesquisa propôs 
uma reflexão sobre a formação inicial de pro-
fessores de língua inglesa do norte do país. 

Dar vez e voz a impressões, a expecta-
tivas, a escolhas e a identificações  é difícil 
tendo em vista a lógica da homogeneização 
que orienta secularmente o processo de 
formação. A análise realizada nos permite 
afirmar que os sentidos que emergem das 
expectativas dos alunos e suas necessidades 
são heterogêneos e consistem basicamente 
de conflitos e contradições referentes à esco-
lha do curso, da profissão e da língua objeto 
de estudo. Tais conflitos e contradições nos 
dão pistas para acessarmos as manifestações 
da subjetividade do processo de formação e, 
ainda, indicam os desafios que nós, forma-
dores e instituições formadoras, temos pela 
frente. Finalmente, este trabalho oferece 
contribuições para uma avaliação da forma-
ção inicial realizada pelos cursos de Letras/
Inglês e Letras/Espanhol da Universidade 
Federal de Rondônia.

Notas
1  Doutora em Educação Escolar (UNESP-Araraqua-
ra), Mestre em Lingüística Aplicada (UNICAMP) Professora 
Adjunta do Departamento de Letras Línguas Estrangeiras 
da Universidade Federal de Rondônia. Membro do GELLSO 
(Grupo de Estudos Lingüísticos, Literários e Socioculturais). 
2  Para maior detalhamento consultar Resolução 
01, de 18 de fevereiro de 2002 que institui Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 
plena.  Resolução 02, de 19 de fevereiro de 2002 que institui 
a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de gra-
duação plena, de formação de professores da Educação Básica 
em nível superior.
3  Conforme o projeto do curso, em seu item 6,  as 
disciplinas específicas envolvem os estudos lingüísticos e lite-
rários fundamentais para o estudante de Letras. As disciplinas 
estruturantes são aquelas que dão apoio às disciplinas especí-
ficas, promovendo o embasamento das discussões sociológi-
cas, filosóficas e metodológicas. As disciplinas pedagógicas se 
destinam a dar suporte ao trabalho pedagógico do profissional 
de Letras. Os estágios supervisionados integram as disciplinas 
pedagógicas.
4  Conforme FOUCAULT (1987: 43, trad.bras.) regu-
laridades são regras de formação ;  ordem, correlações, posi-
ções, funcionamento.
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Anexo: 
QUESTIONÁRIO: Conhecendo o aluno de le-
tras habilitações Inglês e Espanhol
Por que você resolveu fazer o vestibular para 
Letras? Você gostaria de fazer outro curso? 
Qual?
Qual a sua relação com a língua estrangeira 
que escolheu estudar?
Qual a sua relação com a sua língua materna? 

Que impressões você tem da UNIR?
Você pretende trabalhar como professor ? 
Educação básica e/ou cursos de idiomas?
Você gostaria que o curso fosse em outro ho-
rário? Depois de conhecer  a matriz curricu-
lar do curso você ficou satisfeito? Teria algu-
ma sugestão?
Você trabalha? Especifique. 
Que dificuldades você  imagina que encontra-
rá no decorrer do curso? 
O que você espera do curso e dos professo-
res?
O que você espera da coordenação do curso?
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Arte, educação, museu e poesia

Maíra de Oliveira Dias
Universidade Federal da Paraíba

Introdução ou nota explicativa
Desejamos aqui investigar o que se dá 

quando estes quatro grandes universos com-
plexos (arte, educação, museu e poesia) se 
transpõem, se esbarram, ou se sobrepõem. 
Não se pretende, de forma nenhuma, esgotá
-los enquanto conceitos, mas multiplicá-los 
como dimensões e fenômenos inerentes da 
vida humana, ou mesmo talvez entendê-los 
como formas de estar, interpretar e recriar 
o mundo como conhecemos através de todo 
tipo de percepção. Os recortes são neces-
sários somente para fins de compreensão 
geral, aqui então, delimitaremos os campos 
querendo ampliar entendimentos. 

Museu
Dentre os muitos caminhos possíveis, 

iniciaremos nosso percurso por um conceito 
conhecido, mas muito pouco aprofundado 
e nada apropriado: museu. “Seu ‘mito fun-
dador’ nos remete à mitologia grega onde 
chamava-se mouseion e era o templo que 
abrigava as nove musas, filhas de Zeus e Mne-
mosine - deusa da memória - (DIAS, 2012, p. 
19). Essas “musas inspiradoras” eram nove, 
cada uma dedicada a um campo como a 
poesia épica ou romântica, a música, a dança 
ou mesmo a história ou a astronomia. Aí era 
guardada a memória e onde se manifestavam 
as musas através de inspirações.

Disso, através dos séculos, o museu se 
transforma em instituição que vai reunir co-
leções e contar histórias, ambas pertencentes 
a pequenos grupos dominantes. É o que se 
vê nos primeiros museus abertos ao público 
como o Ashmolean Museum em 1683 ou o 
Museu do Louvre em 1793, e ainda hoje na 
maioria dos museus. 

No século passado uma nova ideia de 
museu começou a ser discutida, objetivando 
que o museu pudesse “ser mais”, conceituan-
do com palavras de Paulo Freire a busca  pela 
“vocação para a humanização” (ZITKOSKI, 
2010, p. 369). O ápice deste movimento se 
deu no ano de 1972, na Mesa-Redonda de 
Santiago do Chile, onde foram lançadas as 
bases do que hoje chamamos de Nova Mu-
seologia e Museologia Social. Na Declaração 

de Santiago, documento resultante dessa 
reunião, estão as conclusões que orientam 
até hoje os trabalhos de vanguarda em mu-
seus e é porque, em termos de princípios, a 
Declaração se mantem plenamente atual, 
como quando afirma que “a importância dos 
museus e as possibilidades que eles oferece-
rem à comunidade ainda não são plenamen-
te reconhecidas por todas as autoridades, 
nem por todos os sectores do público� (In: 
LEGISLAÇÃO SOBRE MUSEUS, p. 104). É 
neste momento que passa a ocorrer a abertu-
ra efetiva do museu enquanto conceito. Se o 
museu não deve ser mais o espaço do discur-
so dominante, abrem-se as possibilidades.

Alguns anos depois temos o conceito 
museu alargado e como referência podemos 
citar ideias da professora e museóloga Wal-
disia Russio. Ela definirá museu enquanto 
fenômeno humano e não mais como institui-
ção ou espaço.

Ao reconhecermos o caráter fe-
nomênico do Museu, cria-se a 
possibilidade de que este possa 
ser percebido através da experiên-
cia de mundo de cada indivíduo, 
a partir das diversas, múltiplas e 
complexas relações que cada ho-
mem ou sociedade estabelece com 
o Real complexo. (CARVALHO; 
SCHEINER, 2009)

Russio (1977, p. 147 apud CANDIDO, 
2008, p. 61) também entenderá que “o museu 
deve ser compreendido como um processo 
em si mesmo, como uma realidade dinâmica 
(…). O museu não existe isoladamente, mas 
dinamicamente, na sociedade”.

Educação/museu
“(…) não existe a educação, mas educa-

ções, ou seja, formas diferentes de os seres 
humanos partirem do que são para o que 
querem ser” (ROMÃO, 2010, p. 133). 
Assim José Eustáquio Romão explica o 
entendimento freiriano sobre este termo. 
Carlos Rodrigues Brandão (2007), no livro 
“O que é educação?”2, também afirma que 
“não há uma forma única nem um único 
modelo de educação, a escola não é o único 
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lugar onde ela acontece e talvez nem seja o 
melhor” e ainda sustenta que 

Esparramadas pelos cantos do co-
tidiano, todas as situações entre 
pessoas, e entre pessoas e a natu-
reza — situações sempre mediadas 
pelas regras, símbolos e valores da 
cultura do grupo — têm, em menor 
ou maior escala a sua dimensão 
pedagógica. 

Aqui nos cabe o corte e a diferenciação 
breve das “educações”  para que determine-
mos nosso enfoque. Brandão (2007) nos diz 
que “o ensino formal é o momento em que 
a educação se sujeita à pedagogia (a teoria 
da educação), cria situações próprias para 
o seu exercício, produz os seus métodos, 
estabelece suas regras e tempos, e constitui 
executores especializados“. Maria da Glória 
Gohn (2001, p. 100) discute também este 
tema  e entende que a “ educação informal de-
corre de processos espontâneos ou naturais” 
ocorrendo “nos espaços de possibilidades 
educativas no decurso da vida dos indivíduos 
(…) tendo, portanto, caráter permanente”. 
Diz ainda que “o que diferencia a educação 
não-formal da informal é que na primeira 
existe a intencionalidade de dados sujeitos 
em criar ou buscar determinadas qualidade 
e/ou objetivos”. 

Aproximando esta discussão do museu, 
Maria Margaret Lopes (1991, p. 443) entende 
que

os museus não pertencem ao domí-
nio da educação escolar regular, 
seriada, sistemática – intra-esco-
lar. Situam-se no campo da educa-
ção não-escolar, na qual, mediante 
uma grande diversidade de expe-
riências, que relacionam práticas 
educativas e comunicação social, 
buscam novas alternativas para 
seu papel educacional. 

O museu então é, sendo fenômeno 
humano, espaço-tempo potencial para esta 
educação não-formal onde a  “aprendizagem 
se dá por meio da prática social” (GOHN, 
2001, p. 103). Com isso podemos perceber 
“um conceito amplo de educação a que con-
cebemos de forma associada a outro concei-
to, o de cultura (ibidem, p. 97-98). Aos que 
somente associam a educação em museus 
como o atendimento à visitação escolar, é 
interessante pontuar o posicionamento de 

Chagas (2002, p. 52), para quem
nem a educação é exclusividade 
das instituições de ensino, nem a 
memória é exclusividade das deno-
minadas instituições de memória 
(arquivos, bibliotecas e museus). 
De outro modo: as escolas e os mu-
seus são espaços diferenciados de 
memória, de patrimônio cultural e 
de educação e por isso são vias so-
ciais por onde o poder e a memória 
circulam.

A educação em museus se diferencia 
da educação formal e escolarizada, mas em 
comum tem de manter a vigilância política 
sobre seus posicionamentos. Seibel-Ma-
chado (2009, p. 9) lembra, sobre as ações 
educativas em museus, que estas “não são 
ações espontâneas, mas ações propostas para 
responder a intencionalidades e cumprir 
objetivos específicos voltados para determi-
nados públicos, de acordo com o contexto e 
momento histórico em questão”.

Assim nos aproximamos do referencial 
pedagógico que entendemos servir as dis-
cussões atuais e necessárias da educação em 
museus, aquele referenciado no legado de 
Paulo Freire. A grande obra produzida por 
este educador e seus colaboradores “não é 
constituída de conceitos fechados, estáticos e 
prontos. Ele mesmo expressava a necessida-
de de ‘estar sendo’ educador e permeável às 
mudanças que a própria prática o impunha” 
(DIAS, 2012, p. 13). Mas a educação popular 
e empoderadora defendida por Freire tem 
princípios e objetivos, e é necessário ter cla-
reza disso para utilizar esse referencial com 
propriedade. 

Ira Shor, professor americano que pu-
blicou com Freire o livro “Medo e Ousadia: 
o cotidiano do professor”, escreveu em 1992 
o livro “Empowering Education” ainda sem 
tradução para o português, onde elegeu 11 
valores que compõem a agenda dessa educa-
ção empoderadora. Em uma tradução livre, 
temos: participativo, afetivo, crítico/proble-
matizador, contextualizado, multicultural, 
dialógico, dessocializador1, democrático, 
investigativo/pesquisador, interdisciplinar 
e ativista. Todos estes princípios são a base 
da práxis e são exercitados na prática e refle-
tidos na teoria em busca da conscientização 
para libertação.

Aproximar, porém, estes valores da 
realidade  nos exige esforço, pois quando  
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observamos o discurso dos museus ainda 
está “em exibição” um simulacro da realida-
de contando uma história construída para 
servir a interesses de grupos dominantes, 
uma ciência que se apresenta soberana a 
qualquer conhecimento popular e uma arte 
sacralizada, produzida, exibida e consumida 
por “entendidos”. É necessário que a aborda-
gem da educação neste espaço seja efetiva e 
traga a dimensão humana para a evidência. 

Diante das realidades opresso-
ras que desumanizam homens e 
mulheres no mundo todo, o que 
devemos fazer,enquanto autênti-
cos humanistas, é lutar de forma 
esperançosa e autocrítica pela 
transformação da sociedade e da 
cultura da opressão. Sem esperan-
ça não é possível a assunção da 
utopia que fortalece nossa luta por 
um mundo mais livre e humaniza-
do. (ZITKOSKI, 2010, p. 211)

Arte/educação/museu
Ainda pela senda da educação popu-

lar, encontraremos através de Freire uma 
preocupação “ética-estética”. “Longe de 
pensar em uma ação alienada ou alienante, 
a perspectiva freiriana concebe a estética 
como um espaço de liberdade de escolha, de 
intervenção crítica e consciente de homens e 
mulheres no mundo (...)” (REDIN, 2010, p. 
165).

Os posicionamentos estéticos de Freire 
encontram eco na arte brasileira produzida 
nos anos 60 e 70 e que ainda hoje é deter-
minante para a produção brasileira. Uma 
amostra disso é o texto intitulado “Esquema 
Geral da Nova Objetividade”, escrito por 
Helio Oiticica em 1967 e que é dividido em 
seis itens, dos quais daremos um breve pano-
rama, e foi divulgado juntamente à exposição 
“Nova Objetividade Brasileira” realizada no 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
da qual trazemos a imagem da capa do seu 
catálogo (fig. 1).

No primeiro item é apresentada a  “von-
tade construtiva geral” como uma caracte-
rística única dos movimentos inovadores do 
Brasil. E seria essa chama aquilo que impelia 
a procura “pelas características nossas, la-
tentes e de certa moda em desenvolvimento, 
objetivar um estado criador geral, a que se 
chamaria de vanguarda brasileira, numa 
solidificação cultural”. Frederico Morais, um 
dos teóricos mais relevantes deste momento 
na arte brasileira, clareia a ideia de uma von-
tade construtiva em seu livro “Artes na Amé-
rica Latina: do transe ao trânsito” de 1979, 
quando diz que o “projeto da arte construtiva 
é fundamentalmente otimista. E utópico. O 
artista construtivo acredita que a arte pode 
ser um instrumento eficaz de transformação 
da sociedade, quer construir uma nova rea-
lidade, inclusive no plano social e político” 
(MORAIS, 1979, p. 87).

O item dois é a “tendência para o ob-
jeto ao ser negado e superado o quadro do 
cavalete”. E dele destacamos o trecho em que 
Oiticica analisa a mudança de postura da 
arte em relação a si própria para com um ou-
tro: “Nesse período 1964-65 se processaram 
essas transformações gerais, de um conceito 
puramente estrutural (...), para a introdução 
dialética realista, e a apropriação participan-
te”. E mais a frente usa seu próprio processo 
como exemplo, citando os Parangolés (fig. 2 
e 3):
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Finalmente quero assinalar a mi-
nha tomada de consciência cho-
cante para muitos, da crise das es-
truturas puras, com a descoberta 
do Parangolé em 1964 e a formu-
lação teórica daí decorrente (...). 
Ponto principal que nos interessa 
citar: o sentido que nasceu com o 
Parangolé de uma participação 
coletiva (vestir capas e dançar), 
participação dialético-social e poé-
tica (Parangolé poético e social de 
protesto, com Gerchman), partici-
pação lúdica (jogos, ambientações, 
apropriações) (…).

No terceiro item, “Participação do es-
pectador”, Oiticica nos diz que “o problema 
da participação do espectador é mais com-
plexo, já que essa participação, que de inicio 
se opõe à pura contemplação transcendental, 
se manifesta de várias maneiras” e diferencia 
a “manipulação” ou “participação sensorial-
corporal” daquela que nomeia como “semân-
tica”, explicando que “esses dois modos de 
participação buscam como que uma partici-
pação fundamental, total, (...), significativa, 
isto é, não se reduzem ao puro mecanismo 
de participar, mas concentram-se em sig-
nificados novos (...)”. Hélio faz, então, um 
breve histórico de como a participação entra 
na pauta da arte brasileira e aponta Lygia 
Clarck como “diretriz principal” para isso. 
Essa grande artista brasileira instaurou 
verdadeiros marcos e certamente entre eles 
estão sua série de “Bichos” (1960): obras fei-
tas com placas metal e dobradiças que com 
a participação do espectador toma novas 
formas (fig. 4), e o “Caminhando” (1964) 

que é uma preposição onde com uma tira de 
papel posta como uma fita de moebius e uma 
tesoura, o espectador faz o percurso (fig. 5). 
Não existe mais a obra em si, ela só ocorre na 
participação e o processo é individual.

Noeli Ramme (2009, p. 471) sintetiza:
No trabalho desses artistas, o ca-
ráter racionalista do construti-
vismo brasileiro na arte anterior 
aos anos 50 foi de alguma forma 
subvertido com a proposta de uma 
vivência sensorial na qual todo o 
corpo do espectador (agora parti-
cipador e co-autor da obra) seria 
incluído.

“Tomada de posição em relação a pro-
blemas políticos, sociais e éticos” é o quarto 
item e Oiticica introduz dizendo que “há 
atualmente no Brasil a necessidade da toma-
da de posição em relação a problemas polí-
ticos, sociais e éticos, necessidade essa que 
se acentua a cada dia e pede uma formulação 
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urgente” e, então, traz um entendimento de 
como as artes e os artistas devem estar neste 
processo. E se amparando no pensamento de 
Ferreira Gullar vai dizer da

necessidade de uma participação 
total do poeta, do artista, do in-
telectual em geral, nos aconteci-
mentos e nos problemas do mun-
do, consequentemente influindo e 
modificando-os; um não virar as 
costas para o mundo para restrin-
gir-se a problemas estáticos, mas 
a necessidade de abandonar esse 
mundo com uma vontade e um 
pensamento realmente transfor-
madores, nos planos ético-politico-
social. 

Oiticica ainda neste item se posiciona 
dizendo que “ou se processa essa tomada de 
consciência ou se está fadado a permanece-
rem numa espécie de colonialismo cultural 
ou na mera especulação de possibilidades 
que no fundo se resumem em pequenas 
variações de grandes ideias já mortas”. Essa 
“mera especulação” é certamente o que 
Freire chamou, na Pedagogia da Autonomia, 
de palavreria, verbalismo ou blábláblá – o 
discurso vazio que não se traduz em prática. 
E Hélio Oiticica, então, “convida” a classe 
artística que assuma seus papel enquanto 

ser social, criador não só de obras, 
mas modificador também de cons-
ciências (no sentido amplo, cole-
tivo), que colabore ele nessa re-
volução transformadora, longa e 
penosa, mas que algum dia terá 
atingido o seu fim — que o artista 
“participe” enfim da sua época, de 
seu povo. 

No quinto item “tendência para pro-
posições coletivas” o autor/artista narra 
experiências disso que identifica enquanto 
tendência e aponta o que entende ter levando 
os artistas às proposições coletivas: “a des-
coberta de manifestações populares organi-
zadas (Escolas de Samba, Ranchos, Frevos, 
Festas de toda ordem. Futebol, Feiras), e as 
espontâneas ou os “acasos” (“arte das ruas” 
ou antiarte surgida do acaso)”. Dentro desta 
busca de uma “objetividade brasileira” é no 
caldo da cultura popular que será encontrada 
a direção para a coletivização das experiên-
cias estéticas.

No sexto e último item o tema é “o res-
surgimento do problema da antiarte”. E nele 

Oiticica explica que não mais a antiarte é um 
simples enfrentamento da “arte do passado”, 
mas sim a criação de “novas condições expe-
rimentais”. Onde “o artista assume o papel de 
‘proposicionista’, ou ‘empresário’ ou mesmo 
‘educador’” (grifo nosso). E ainda aponta 
que para uma nova arte o questionamento 
deve ser:” quais as proposições, promoções 
e medidas a que se devem recorrer para criar 
uma condição ampla de participação popular 
nessas proposições abertas, no âmbito cria-
dor a que se elegeram esses artistas”.

Em sua conclusão Oiticica reafirma que 
para ser atuante culturalmente é necessário 
ser contra todo “conformismo cultural, 
político, ético, social” e encerra com o con-
textualizado lema da Nova Objetividade: “da 
adversidade vivemos”.

Conclusão ou poesia/arte/educa-
ção/museu

Mesmo que em diferentes abordagens, é 
interessante pontuarmos uma palavra-chave 
que começa a dar-se por perceber entre os 
nossos conceitos. Por entre o caminho da 
educação “liberdade é um conceito central 
na antropologia de Paulo Freire, em torno 
do qual ele constrói a sua teoria pedagógi-
ca” (SUNG, 2010, p. 241). É também esse 
termo que surge como a primeira das quatro 
palavras-chave para as ideias de Freire esco-
lhidas pelo professor Moacir Gadotti, diretor 
do Instituto Paulo Freire, em entrevista em 
2010, e ele justifica dizendo que “Paulo Frei-
re tinha enorme gosto pela liberdade. Seu 
primeiro livro, publicado em 1967, tem por 
título ‘Educação como prática da liberdade’” 
(DIAS, 2012, p. 50). A liberdade, alcançada 
através da consciência e da inauguração de 
um outro mundo possível através da luta e da 
união entre os homens, é intenção presente 
em todo ideário freiriano.

Essa mesma liberdade se faz presente na 
arte, afinal a frase que tanto foi repetida por 
Helio Oiticica e Lygia Clarck e que serviu de 
referencial para toda aquela geração é de au-
toria de Mario Pedrosa, em entrevista cedida 
para o jornal Correio da Manhã em março 
de 68, e diz que a “Arte é o exercício experi-
mental da liberdade”. E é essa expressão que 
servirá para sintetizar o caráter experimental 
e participativo das poéticas desenvolvidas. 
Mas liberdade é um lado da moeda, opressão 
é o outro e Frederico Marais reflete que “a 
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América Latina foi palco dessa experiência 
inédita: a arte como forma de opressão. À 
medida que serviu aos interesses dos ‘con-
quistadores’, organizou a própria percepção 
de mundo dos nativos e criollos” (1979, p. 
13). Segue seu pensamento “atualizando” 
essa dominação, que hoje é realizada pelo 

colunismo, as galerias, os veícu-
los de comunicação massiva, as 
bienais cumprem este papel. A 
dominação se faz dentro de cada 
país. É preciso, pois, examinar es-
ses instrumentos de dominação e, 
em seguida, libertar cada um dos 
componentes do sistema da arte – 
a obra, o público, a crítica, o ensi-
no, o museu, o próprio mercado 
nacional – para que, novamente 
juntos, possam servir como ins-
trumento de aprofundamento da 
nossa realidade sócio-cultural e 
política. (MORAIS, 1979, p. 14, gri-
fo nosso).

A arte é também a porta aberta para 
poesia, já que “a maioria dos acontecimentos 
é indizível, realiza-se em um espaço que nun-
ca uma palavra penetrou, e mais indizíveis do 
que todos os acontecimentos são as obras de 
arte, existências misteriosas, cuja vida per-
dura ao lado da nossa, que passa” (RILKE, 
2009, p. 22). Da mesma forma defende Fer-
nando Pessoa, em prefácio de Ricardo Reis 
para a “Poesia Completa de Alberto Caiero”: 

Toda obra fala por si, com a voz 
que lhe é própria, e naquela lin-
guagem em que é pensada, quem 
não entende, não pode entender, 
e não há pois que explicar-lhe. É 
como fazer compreender a alguém, 
espaçando as palavras no dizer, 
um idioma que nunca aprendeu. 
( ) Não se pode comentar, porque 
se não pode pensar, o que é direc-
to, como o céu e a terra, pode tão 
somente ver-se e sentir-se. (2005, 
p. 12).

E se a palavra simples não alcança a 
poesia deve fazê-lo,já que sua capacidade 
imagética é maior e suas interpretações, 
a depender das disposições anímicas, são 
extremamente ricas. Também supomos isso 
entendendo que “obras de arte são de uma 
solidão infinita, e nada pode passar tão longe 
de alcançá-las quanto a crítica. Apenas o 
amor pode compreendê-las, conservá-las e 

ser justo em relação a elas. (RILKE, 2009, p. 
35) Mas também que 

a experiência do evento da pala-
vra, dada na poesia – e, portanto, 
sob o uso poético da palavra – é, 
antes de qualquer coisa, “uma ex-
periência amorosa”, um encontro, 
um encaixe feliz. A palavra consti-
tui, sob esse ponto de vista, a união 
de conhecimento e amor. (PEREI-
RA, 2008, p. 6)

E por isso são complementares, de-
vendo ser percebidas a arte,  “apenas um 
modo de viver” (RILKE, 2009, p. 91), afinal 
“museu é o mundo, a experiência cotidiana” 
como defende Hélio Oiticica teorizando seu 
Programa Ambiental; e a poesia, sob um 
novo “estatuto da palavra sob a ordem da 
percepção, da criação de um espaço qualita-
tivamente distinto de experimentação ética e 
estética” (PEREIRA, 2008 p.8).

 Neste ponto pode a educação tam-
bém se apropriar da poesia, pois já questiona 
Brandão (2006): “que outra é a matéria do 
educador senão a palavra? Afinal, que outro 
é o desafio da educação popular senão o de 
reverter, no mistério do saber coletivo, o 
sentido da palavra e o seu poder?”. Freire, 
um notável inventor de palavras, criou a “pa-
lavração”: “palavra que trabalha, muda, leva, 
lava, planta a luz e abre os olhos. Ensina a ler, 
a ver e saber como é essa vida dos homens. 
Principalmente ensina ela própria, a palavra, 
a gente só consegue ler direito depois que 
se aprende a ler o mundo”, explica o poeta 
Thiago de Mello (2010, p. 319).

“A poesia se origina, certamente, da 
canção, do recitativo, da declamação, da pa-
lavra performada, vocalizada, fusão de corpo 
e som, música, gesto, silêncio, para, nova-
mente, palavra. E palavra na poesia significa 
interação, atravessamento”, nos diz Pereira 
(2008, p. 3). E nestes atravessamentos, este 
mesmo autor, então questiona: “o que é o ato 
pedagógico senão um anelo poético-político, 
um desígnio premeditado de constituição, 
formação e, ulteriormente, de transformação 
do indivíduo pela comunicação?”. E ele mes-
mo responde: “é o anelo da comunicação, 
com efeito, que funda, de maneira expressa, 
o sujeito e seu conhecimento – nas acepções 
que comumente lhe atribuem, seja sujeito 
de ou sujeito à; isso porque ser sujeito é ser, 
invariavelmente, em relação” (2008, p. 1 ).
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A palavra, poetizada, é então ferramen-
ta da educação e o espaço para a escuta de 
todos os sujeitos mostra-se primordial.

A voz ou as vozes, que entoam ou 
ecoam de seus participantes são 
carregadas de emoções, pensa-
mentos, desejos etc. São falas que 
estiveram caladas e passaram a 
se expressar por algum motivo 
impulsionador (carência socioeco-
nômica, direito individual ou cole-
tivo usurpado ou negado, projeto 
de mudança, demanda não aten-
dida). Ao se expressar, os atores/
sujeitos dos processos de apren-
dizagem articulam o universo de 
saberes disponíveis, passados e 
presente, no esforço de pensar/
elaborar/reelaborar sobre a reali-
dade em que vivem. Os códigos cul-
turais são acionados, e afloram as 
emoções contidas na subjetividade 
de cada um (GOHN, 2001, p. 106).

É este espaço-tempo que o museu de 
arte pode ser através desta educação política 
e necessariamente poética. Devemos ter, em 
semelhança e diferença com a escola, “Pro-
jetos Políticos-Poéticos-Pedagógicos” nos 
museus! Manoel de Barros diz, no filme “Só 
10% é mentira”, que na sua poesia nunca se 
preocupou com informação, mas com encan-
tamento. Os museus, já chamados de “casas 
de sonho do coletivo” por Walter Benjamin, 
são momentos potenciais de encantamento, 
e talvez seja o melhor propósito para eles 
nestes dias em que a informação é farta na 
internet, por exemplo. 

 Muito se discute sobre a função social 
dos museus e seu papel educativo; e o que a 
possibilidade da poesia, o legado da arte con-
temporânea e dessa educação freiriana tem 
demonstrado é que a função deste museu 
pode ser provocar os sujeitos a “olhar as coi-
sas de azul – que nem uma criança que você 
olha de ave” e mexer com a palavra “como 
quem mexe com pimenta até vir sangue no 
órgão”, já que “tudo que não invento, é falso” 
e que “há muitas maneiras sérias de não dizer 
nada, mas só a poesia é verdadeira” (BAR-
ROS, 2010, p. 302, 180, 345). Ou mesmo o 
museu pode ter como função social botar em 
prática os Estatutos do Homem de Thiago de 
Mello (2009, p. 105), principalmente em seu 
Artigo final: 

Fica proibido o uso da palavra li-
berdade,

a qual será suprimida dos dicioná-
rios
e do pântano enganoso das bocas.
A partir deste instante
a liberdade será algo vivo e trans-
parente
como um fogo, um rio
e a sua morada será sempre
o coração do homem.

Este trabalho, que como exposto em seu 
início, não pretendia determinar conceitos 
mas multiplicá-los em sua combinação, 
não traz conclusões objetivas. Esperamos, 
traga provocações. E como finalização apre-
sentamos um breve relato de experiência, 
composto de texto e imagem (fig. 6) do que 
acreditamos poder ser possível dessas ideias 
aqui expostas3. 

Liberdade
Um aluno recebe prancheta, folha e lápis 

para participar de uma atividade no museu. 
Com um enunciado simples deveria escolher 
com seu grupo uma obra para integrar um 
roteiro de visita formado colaborativamente.

Começa o percurso. Mesmo sem orien-
tação para isso anota o nome de uma obra, 
em seguida anota o de outra, mais outra e ou-
tra... Percebe, então, que não está no museu 
para listar obras. E para que está? Faz uma 
última anotação.

Todo o tempo, até para me manter aten-
ta, me questiono o que quero provocar nas 
visitas. Qual o sentimento que quero que os 
visitantes tenham no museu?

Em um trabalho onde é tão difícil aferir 
resultados, já que podemos influenciar toda a 
relação de um indivíduo com o mundo, com 
a arte, com a realidade... “Liberdade”, pra 
mim, é um indicador de missão cumprida.

Notas
1 - Termo de tradução difícil, “desocializing” no origi-
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nal. É explicado pelo autor como a necessidade de um olhar 
com alteridade para nossa própria sociedade e realidade.
2 - Os livros “O que é educação?” e “O que é educação 
popular?” tiveram muitas edições e suas últimas em 2007 e 
2006, respectivamente. Desejando que estas e outras publi-
cações circulassem livremente o autor as disponibilizou na 
íntegra na internet, no seu site (http://rosadosventos.com.br/
livro/). No entanto essa publicação não é paginada ou datada, 
portanto adotaremos como a data de referência o ano da últi-
ma publicação impressa (2007 e 2006) e as citações não terão 
referência de páginas.
3 -  Para contextualização, o relato foi produzido pela 
autora do presente artigo no início de 2011, 
resultado de uma atividade de visita com uma turma escolar 
enquanto educadora-pesquisadora do Núcleo Experimental 
de Educação e Arte do Museu de Arte Moderna-RJ e foi publi-
cado no formato de “Crônica Experimental” no blog daquele 
serviço educativo (nucleoexperimental.blogspot.com.br/p/
cronica-experimentais.html).
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A remodelação do ensino no Instituto Nacional de Música pela 
proposta de Luciano Gallet, Mário de Andrade e Antônio Leal 

de Sá Pereira

Marcelo Alves Brum
Universidade Federal do Acre 

Introdução
A fim de contextualizarmos a principal 

discussão abordada neste trabalho, iniciamos 
nosso texto com uma breve história do Insti-
tuto Nacional de Música e seus antecessores, 
nos ocupando, pontualmente, de marcos 
em sua trajetória e organização pedagógica. 
Além desse aporte histórico de criação desta 
instituição, abordaremos o contexto sócio
-político de entorno de 1930 numa tentativa 
de recriarmos o ambiente em que a Reforma 
estava inserida. Adiantando esta introdução, 
encontraremos o Conservatório Imperial de 
Música (fundado em 1848), que veio a ser 
Instituto Nacional de Música (em 1890), que 
passou a ser Instituto Nacional de Música da 
Universidade do Rio de Janeiro (em 1931), 
para depois Escola Nacional de Música da 
Universidade do Rio de Janeiro (em 1937) e 
finalmente, como encontrada hoje, a Escola 
de Música da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (a partir de 1966).

A criação e estrutura curricular do 
Instituto Nacional de Música

Em 16 de dezembro de 1833, no Rio de 
Janeiro, Francisco Manoel da Silva fundou a 
Sociedade Beneficente Musical, ou Sociedade 
de Música, cuja finalidade principal era as-
sistir artistas especializados – profissionais 
– que pertencessem aos seus quadros. Com a 
necessidade de uma instituição que também 
se ocupasse da educação musical, em 1841, 
através dessa Sociedade de Música, Fran-
cisco Manoel da Silva apresentou um plano 
de criação de um Conservatório de Música, 
que foi debatido e aprovado pela Assembleia 
Geral Legislativa do Império. Seis anos mais 
tarde, em 1847, foi aprovado um projeto para 
a criação deste Conservatório de Música, 
quando o governo imperial nomeou uma co-
missão para organizar a instituição nascente. 
Assim, em 13 de agosto de 1848, com o apoio 
de autoridades imperiais, foi fundado o 
Conservatório Imperial de Música, com o ob-
jetivo de instruir e formar artistas de ambos 

os sexos que pudessem satisfazer as “exigên-
cias do culto, as necessidades de tocar e os 
encantos da cena lírica”. (DE PAOLA, 1998, 
p. 20). Nas bases estabelecidas para a criação 
desta instituição, dentro da Coleção de Leis 
do Império do Brasil, seu plano de ensino 
foi conjecturado contando com as seguintes 
cadeiras (disciplinas): rudimentos, prepara-
tórios e solfejos; rudimentos e canto para o 
sexo masculino; idem para o sexo feminino; 
instrumentos de corda; instrumentos de 
sopro; harmonia e composição.

Decretos de 1854 e 1855, publicações 
no livro Leis do Império determinaram que 
o Conservatório de Música fosse anexado à 
Academia de Belas Artes, quando a música foi 
posta ao lado da arquitetura, escultura, pin-
tura e ciências, especialidades já existentes 
(esta situação perdurou até 1889, quando foi 
extinto esse Conservatório anexo à Academia 
de Belas Artes e criado o Instituto Nacional 
de Música - INM).

Em uma tentativa de acompanhar o 
padrão europeu de ensino de música – prin-
cipalmente o do Conservatório de Paris -, 
entre 1875 e 1926, tanto o Estatuto quanto 
o Regimento do INM passaram por diversas 
revisões, quando houve o acréscimo de 
inúmeras disciplinas, além do aumento do 
quadro de pessoal. Na década de 1920 o 
encontrávamos organizado em seis seções 
de ensino, a saber: seção elementar (cursos 
de solfejo e teclado), secção vocal (cursos de 
canto), seção instrumental (cursos de piano, 
harpa, órgão, violino, violeta, violoncelo, 
contrabaixo, flauta e congêneres, oboé, fa-
gote e congêneres, clarineta e congêneres, 
trompa, trombeta e trombone e congêneres), 
seção de conjunto (canto coral, conjunto 
instrumental, música de câmara com piano, 
e música de câmara para instrumentos de 
arco), seção preparatória e complementar de 
composição (curso de harmonia e acompa-
nhamento, contraponto e fuga, composição 
e instrumentação) e seção literária (curso de 
história e estética da música). 
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Luciano Gallet e a direção do Insti-
tuto Nacional de Música

No Golpe de Estado de 1930 – após a 
eleição que deu vitória a Júlio Prestes ao 
término da “política café-com-leite” da Re-
pública Velha – uma junta militar passou o 
poder de um Governo Provisório a Getúlio 
Vargas; a constituição de 1891 foi revogada, 
Washington Luís deposto, Júlio Prestes 
exilado e foram nomeados interventores em 
quase todos os Governos Estaduais (à exce-
ção de Minas Gerais). Nesta conjuntura de 
intervenções é que Luciano Gallet foi nomea-
do diretor do Instituto Nacional de Música, 
em 18 de dezembro.  Sobre esta direção, anos 
mais tarde, Mário de Andrade se posiciona:

“Revolução. Getúlio Vargas. Mu-
dança de símios na fruteira opima. 
E como na pressa de devorar, os 
esfomeados derrubavam mais fru-
tas da árvore, nós que pisávamos 
a terra, tínhamos a ilusão rápida 
de melhora. Luciano Gallet acredi-
ta na melhora e vai esmigalhar a 
alma generosíssima de encontro a 
uma nova fantasmagoria: aceita a 
direção do Instituto” (ANDRADE, 
em GALLET, 1934, pág. 20)

Esta nomeação de Gallet certamente se 
deu por intermédio de Francisco Campos, 
que trabalhava em seu projeto de reforma do 
ensino superior no Brasil (que começou pela 
Universidade do Rio Janeiro) e que defendia 
que a direção dos institutos de ensino deveria 
deixar de ser um órgão-administrativo buro-
crático e passar a ser um meio de orientação 
técnica e didática. Interessante observarmos 
que, além de o próprio Gallet ter se mostrado 
surpreso com a indicação (como confirma 
o discurso que pronunciou em sua posse, 
posteriormente publicado na edição de 19 
de dezembro de 1930 do periódico Diário da 
Noite), uma publicação do jornal A Esquerda 
traz que Gallet “entra para o Instituto presti-
giado pelo mais absoluto desinteresse”, e que 
foi “verdadeiramente intimado pelo governo 
a aceitar a direção do Instituto”. (A Esquer-
da, 21/12/1930).

Interessante observarmos que desde 
a nomeação de Gallet já corriam notícias a 
respeito da reforma que estava por vir. Em 
19 de dezembro de 1930, dia seguinte à posse 
de Gallet, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo 
publica no periódico Correio da Noite uma 
nota onde se lê:

“(...) Temos assim um diretor que 
é signatário de um vasto progra-
ma de reformas para o estabeleci-
mento que vai dirigir (...). Todas 
as reformas (...) visam converter o 
estabelecimento da Rua do Passeio 
numa verdadeira escola de profis-
sionais, técnica e artisticamente 
bem aparelhado, em vez de servir 
apenas, como hoje, para satisfazer 
a vaidade de mocinhas habilidosas 
ou para agasalhar normalistas fa-
lhadas.”

De fato, uma carta de Gallet a Mário 
de Andrade datada de 1927 (posteriormente 
reproduzida no prefácio de Estudos de Fol-
clore) revela um antigo propósito de organi-
zação de uma escola de música:

“Naquele momento, janeiro [1927], 
eu ia dar andamento a um proje-
to seríssimo. Data de há 13 anos 
apenas. Foi afastado muitas vezes, 
mas sempre volta à tona. Naque-
la época, ainda aluno do Institu-
to, pensava na organização de 
uma Escola de Música”. (GALLET, 
1934, p. 23)

Essas informações nos levam a crer que 
Luciano Gallet meditava o propósito de uma 
escola de música pelo menos dezessete anos 
antes da Reforma do Ensino de 1931. Também 
nos instigam a refletir se a reestruturação do 
ensino do Instituto Nacional de Música feita 
durante a administração de Gallet teria ou 
não sido germinada a partir destes pensa-
mentos durante anos ponderados, aliados 
à movimentação em defesa e reorganização 
da música que vinha ocorrendo no Brasil, 
alimentada pela expectativa de mudança 
nos quadro sócio-político-educacional com a 
Revolução de 1930.

A reforma Campos-Gallet
Segundo Aragão, nos primeiros anos da 

Era Vargas havia uma real esperança princi-
palmente no que se referia às áreas de educa-
ção e cultura, e que era corroborada pela no-
meação de artistas ligados aos modernistas 
para cargos de direção e chefia. Apesar de as 
ligações entres os intelectuais modernistas 
e o regime de Getúlio Vargas terem sido 
marcadas por tensões e contradições que 
se agravaram com os anos do Estado Novo 
(1937-1945), o estilo populista de Getúlio foi 
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marcado por um nacionalismo que em parte 
coincidia com o ideal dos modernistas - e que 
levou nomes como Mário de Andrade, Carlos 
Drummond de Andrade e Rodrigo Mello 
Franco a se ocuparem de cargos públicos em 
diversos períodos. (ARAGÃO, 2005, p. 44)

As orientações do governo recém-em-
possado para área de música eram perfeita-
mente compatíveis com o ideal modernista. 
Francisco Campos, referindo-se à Reforma 
do Ensino, especificamente aplicada ao Ins-
tituto Nacional de Música, assim se manifes-
tou: 

“O ensino da música só interes-
sa ao Estado enquanto a música 
constituir uma função de cultura, 
organizando, traduzindo, dando 
forma, expressão e estilo a estados 
da alma coletiva. Se é cedo ainda 
para o desaparecimento do virtuo-
se, cumpre, entretanto, ao Estado 
empreender um esforço no sentido 
de elevar e enriquecer o espírito 
do indivíduo que deseje mais tarde 
especializar-se na “virtuosidade” 
musical, proporcionando-lhe uma 
dose mais larga de conhecimentos, 
afim de dar-lhe a compreensão da 
função social que deverá exercer. 
Dentre as artes, a música é a que 
mais congrega, organiza e exal-
ta os sentimentos coletivos. A sua 
aplicação consciente no exercício 
dos cultos, nas celebrações sociais, 
nos trabalhos coletivos produz 
aquele efeito acima assinado e que 
interessa particularmente a um 
país como o nosso, ainda em fora-
mação e em que as manifestações 
individualistas tendem a exage-
rar-se.” (CAMPOS, 1941, p. 99) 

Destinado a organizar a Reforma do En-
sino da Música dentro da Reforma Francisco 
Campos, Luciano Gallet contou com a ajuda 
de Antônio Sá Pereira e Mário de Andrade 
para elaborar um plano de ação com o ob-
jetivo de reestruturar o ensino da música no 
Brasil: intelectualizar o músico profissional 
e elevar o Instituto Nacional de Música ao 
nível de Instituto Universitário. Sobre isto 
discorre Corrêa de Azevedo: 

“Assumindo a direção do estabe-
lecimento num momento em que 
todo o ensino superior no Brasil 
ia passar por transformações ra-
dicais, ampliando-se o campo de 
ação e os objetivos de vida univer-

sitária, ele [Gallet] planeja todo 
esse imenso projeto de reforma 
isoladamente. Pede, sim o con-
curso de dois profissionais de São 
Paulo cuja cultura, inteligência e 
esclarecida concepção das necessi-
dades pedagógicas modernas indi-
cavam, com sobejas razões, apara 
conselheiros da obra formidável.” 
(CORRÊA DE AZEVEDO, 1950, p. 
290) 

Em um documento intitulado Relatório 
da Comissão de Reforma, localizado no Ar-
quivo Luciano Gallet da Biblioteca Alberto 
Nepomuceno da Escola de Música da UFFJ, 
encontramos as justificativas e postulados 
desta reestruturação da educação musical. 
Nele, em sua primeira frase, Gallet, Sá Perei-
ra e Mário de Andrade afirmam que o ensino 
ministrado pelo Instituto Nacional de Músi-
ca é absolutamente ineficaz para a formação 
de um músico. Prosseguem a apresentação 
da proposta de reforma argumentando que 
quando Leopoldo Miguéz, em 1890, fundou 
o Instituto Nacional de Música estabeleceu 
um programa de ensino excepcional se con-
siderarmos a época em que foi formulado, 
um programa que realmente procurava pro-
porcionar aos alunos um conhecimento de 
Música suficiente para torná-los verdadeiros 
Músicos. Daquela época para cá [1890 - 1931] 
uma série de interesses “estranhos à cultura 
e depreciativos às necessidades de uma na-
ção” teriam transformando esse programa, 
deturpando sua finalidade, desbastando-o 
de disciplinas essenciais e oferecendo aos 
estudantes muitas facilitações, de forma a 
conceber como finalidade única da carreira 
musical as “gloriolas quase sempre vãs” do 
Virtuose. Gallet, Sá Pereira e Mário de An-
drade continuam, afirmando que de todas 
as especializações da carreira musical, é 
incontestável que a Virtuosidade é “a mais 
precária como elevação moral, a mais parasi-
tária como função social, mais individualista, 
contrária ao conceito do Estado e às suas 
funções e necessidades primordiais”. Não 
compreendem que nas condições de então 
o Brasil se preocupe em fornecer indivíduos 
para o divertimento do mundo, antes de 
criar “seres eficazes, agentes da vitalidade 
nacional”. Segundo eles, a preocupação pri-
meira de um estado deve ser criar “homens 
de função socializadora imediata” e que 
uma Escola de Música facultada pelo Estado 
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deverá ter como finalidade criar o Músico e 
não o Virtuose. Mesmo que não se eleve o 
conceito de “Músico” à complexidade e gran-
deza que teve em outras épocas e situações 
(e aqui citam a Antigüidade, as primeiras 
organizações universitárias da Europa cristã 
as sociedades tribais que têm no músico um 
tipo de dirigente), ou que o considere dentro 
de um conceito mais materialista, ao Músico 
não será atribuída a finalidade de executar 
um instrumento para aplauso público; esse 
objetivo é o do Virtuose no mau sentido da 
palavra, o Virtuose parasita e individualista 
que só aparece na dissolução de um país ou 
de uma civilização: a Grécia só o conheceu a 
partir do terceiro século; a Europa cristã só o 
especializou com os Tamberlick, os Thalberg, 
os Paganini e os Caruse do séc. XIX. Músico 
será o indivíduo que conhece música em con-
dições de ensiná-la ao povo, em condições de 
torná-la uma “constância elevada da alma 
coletiva, uma intimidade culta da família, 
uma expressão orientada da nacionalidade”. 
Exemplificam esse posicionamento ponde-
rando que se considerarmos que para conse-
guir o dinheiro de um concerto e o aplauso do 
público, em noventa e nove casos sobre cem o 
Virtuose organiza seus programas conforme 
o gosto do povo em vez de orientar e forçar 
esse gosto a elevar-se, vemos imediatamente 
a diferença de função social que existe entre 
o Virtuose e o Músico. 

Finalizando a exposição que antecede 
a proposta de reforma, Gallet, Sá Pereira e 
Mário de Andrade, reconhecendo não ser 
possível extirpar o virtuose especialista, 
apontam a possibilidade de dignificar esse 
indivíduo que mais tarde se especializará 
na virtuosidade musical com uma dose mais 
ampla de conhecimentos, “normalizando” 
seu aprendizado dentro de uma atmosfera 
de maior respeito a si mesmo e à sua função 
social, sendo esta a finalidade das escolas, 
inclusive a das superiores. 

Interessante observarmos que todas as 
preocupações apontadas pela comissão da 
reforma giram em torno da figura do músico 
virtuose. Dela surgem todas as outras discus-
sões levantadas: 1) a identidade dos verda-
deiros músicos; 2) o conceito, os interesses 
da cultura, os homens de função socializante 
(agentes promotores da vitalidade) e as ne-
cessidades de um Estado; 3) elevação moral 
e função social; 4) função da música.

Enquanto estrutura, a Reforma do 

Ensino da Música organizaria a educação no 
Instituto dentro de cinco níveis, dispostos do 
seguinte modo: 1 - Curso Anexo; 2 - Curso 
Geral, 3 - Curso Superior; 4 - Curso Superior 
de Composição e Regência; 5 - Curso de 
Virtuosidade. Os cursos de 2 a 4 estavam 
reunidos sob a nomenclatura de “Cursos 
Especializados”. 

O Curso Anexo seria de Ensino Pre-
paratório e Básico, dedicado à musicalização 
elementar, onde os alunos adquiririam “prá-
tica geral e primária da manifestação musi-
cal”. As disciplinas deste curso seriam Canto 
Coral, Ginástica Rítmica (Método Dalcroze), 
Piano e Tecnologia (noções de construção 
sonora - Teoria Musical). O curso seria mi-
nistrado em cerca de cinco anos, devendo ser 
terminado aos dezesseis ou dezessete anos. 
A distribuição de carga horária deveria ser 
feita de forma a não perturbar a freqüência 
à Escola Primária e ao Curso Ginasial, cujos 
estudos serão indispensáveis ao prossegui-
mento da cultura musical. No segundo ano 
do curso anexo seria iniciado o estudo de 
instrumento que o aluno escolhesse, inde-
pendente do estudo de Piano, obrigatório. 
Terminado o Curso Anexo e os respectivos 
exames anuais, o aluno prestaria Exames 
Vestibulares para a admissão ao Instituto 
Nacional de Música. Além dos certificados 
e exames do Curso Anexo, prestaria exames 
ou daria certificados das diversas disciplinas 
de Curso Primário ou Ginasial, conforme a 
especialidade pretendida.

Em continuidade ao Curso Anexo, a 
reforma propõe a criação do Curso Geral, 
que se destinaria a formar especialmente 
instrumentistas de orquestra e coristas 
profissionais. A passagem de um curso para 
o outro seria feita mediante a apresentação 
de atestados de conclusão de Matérias 
Suplementares, especificadas conforme a 
especialidade pretendida no Curso Geral. O 
Curso Geral seria feito em dois anos, e com-
por-se-ia de duas seções: 1) instrumentistas; 
2) cantores. Os alunos que o terminassem 
receberão um Diploma de Curso Geral, sem 
direito a título, e teriam feito sete anos de 
estudos musicais. Terminariam aqui o estu-
do dos instrumentistas que se destinariam 
especialmente à Orquestra. Em continuidade 
ao Curso Geral foi proposto o Curso Supe-
rior, com o objetivo de formar professores 
de instrumento e canto. Seria feito em dois 
anos, seguidos ao Curso Geral. Compor-se-ia 
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também de duas seções: 1) instrumento; 
2) canto de concerto / canto teatral. Os 
alunos que terminassem o Curso Superior 
de Instrumento e Canto estariam aptos ao 
professorado, e receberiam o Diploma de 
Professor, tendo feito nove anos de estudos 
musicais. A necessidade da frequência ao 
Curso de Pedagogia e a impossibilidade de 
desdobramento deste curso em quantas 
cadeiras instrumentais existissem, forçariam 
a restrição do Curso Superior unicamente 
aos alunos de Piano, Violino, Violoncelo e 
Canto. Eventualmente seria permitida aos 
estudantes de outros instrumentos a obten-
ção do título de Professor mediante o estudo 
das matérias do Curso Superior, excluída 
a Pedagogia (de instrumento). Os estudos 
prosseguiriam em seguimento ao Curso 
Geral, excluído o estudo de instrumento já 
terminado no sétimo ano.

A respeito da necessidade do estudo 
da pedagogia é interessante notarmos as 
justificativas apontadas, que vão no sentido 
de propiciar uma maior difusão da música ao 
povo brasileiro (em detrimento à criação do 
indivíduo virtuose). A orientação no ensino 
primário de professores que sabem apenas 
cantar ou tocar, mas não conhecem a didáti-
ca do seu instrumento, teria sido, sempre, a 
causa de males inenarráveis no ensino destas 
atividades: a formação de músicos práticos 
que acabavam se dedicando ao ensino – ativi-
dade para a qual não haviam sido preparados 
–, estava incompleta, pois que, por exemplo, 
tocar, bem ou mal, certo número de peças 
do repertório de virtuosidade seria comple-
tamente diferente de iniciar uma criação ao 
estudo da música de forma rápida e eficiente. 

Os cursos especializados propostos pela 
reforma eram os de Composição e Regência, 
Harmônio e Órgão, Canto e diferentes Cur-
sos de Instrumento. Similares em suas estru-
turas, aqui apresentaremos como exemplo o 
Curso de Composição e Regência. Formaria 
artistas aptos a exercer a composição e a 
regência, habilitados ao professorado das 
disciplinas estudadas nesse curso. Ao seu 
término, os alunos receberiam o Diploma 
de Maestro, tendo feito em dez anos os seus 
estudos musicais. Poderia ser feito sem o de 
Instrumento, posterior ou simultaneamente 
a este, excluídas as matérias comuns. Seria 
de cinco anos e constaria das seguintes dis-
ciplinas principais: Harmonia, Contraponto 
e Fuga, Composição, Instrumentação e Or-

questração e Regência. E das seguintes disci-
plinas complementares: História da Música, 
Piano, Folclore Musical, Estética Aplicada, 
Ciências Correlatas à Música, Leitura à Pri-
meira Visa, Acompanhamento e Transporte 
e Conjunto de Câmara.

Sobre a matéria de História da Música 
posicionam-se Gallet, Mário de Andrade e 
Sá Pereira que sua inexistência constituía-se 
numa das grandes falhas do ensino de então 
no Instituto Nacional de Música. Transcreve-
remos aqui um trecho do relatório que trata 
deste posicionamento, dentro da justificativa 
de sua aplicação: 

“(...) Não é possìvel supor-se um 
conhecimento sério de Música sem 
o estudo histórico-crítico dos fatos 
musicais. Esse conhecimento alar-
ga extraordinariamente o conheci-
mento da música, revela a unidade 
dela, a repetição dos seus fenôme-
nos, a prioridade das suas constân-
cias, a sua socialidade [sic] essen-
cial e suas modificações de conceito 
e forma, ao contato da evolução da 
Sociedade e das sociedades nacio-
nais. Torna, pois, o Músico apto a 
melhor compreender a sua função 
nacional, liberta-o da prisão a um 
determinado período musical (que 
pé grandemente o que acontece en-
tre nós, cuja manifestação artísti-
ca se resume quase que exclusiva-
mente à música dos séculos XVIII 
e XIX), E ao mesmo tempo que li-
berta, o Músico do tempo, o estudo 
crítico da Música, torna-o atual, 
pois que lhe fornece dados suficien-
tes para compreender o quanto a 
música histórica foi sempre atual, 
e o quanto a música da atualida-
de repete em suas constâncias fe-
nômenos históricos anteriores, 
apenas fundido-se em complexos 
novos que espelham musicalmente 
as condições da vida e do homem 
contemporâneo.”

A cadeira de Folclore Nacional teria 
prioritariamente a função de nacionalizar 
musicalmente o indivíduo brasileiro que se 
destinaria à composição. Gallet, Mário de 
Andrade e Sá Pereira posicionam-se justi-
ficando que uma das grandes pobrezas da 
música artística brasileira é sua falta de ca-
ráter e função nacional, dada principalmente 
pela necessidade de os músicos brasileiros 
fazerem seus estudos em livros e obras es-
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trangeiras. Dada a dimensão do Brasil e a 
dificuldade de transporte, os compositores 
se veem obrigados a um estudo regional, e 
não absolutamente nacional. A cadeira de 
Folclore Nacional apresentar-se-ia a fim 
de facultar ao estudante um conhecimento 
íntimo do que seja a vida e a expressão mu-
sical da nação brasileira (grifo dos autores). 
Continuam explicitando que esta cadeira não 
se limitaria ao estudo de formas musicais, 
escalas, harmonias, polifonias e demais pro-
cessos de realização musical, mas abrangeria, 
ainda, o estudo do povo brasileiro nas suas 
variações étnicas, nos seus usos e costumes, 
lendas, poemas e tradições, sendo óbvia a 
necessidade de todos esses conhecimentos 
a um artista criador que teria de expressar 
uma nacionalidade, inspirar-se nela e repre-
sentá-la ao mundo.

Retomando nosso olhar sobre o Relató-
rio da Comissão de Reforma abordaremos, 
por fim, o Curso de Virtuosidade. Este se-
ria destinado exclusivamente aos alunos que 
tivessem terminado, no Curso Superior, as 
classes de Piano, Violino e Violoncelo, e que 
desejassem dedicar-se à carreira de Virtuose. 
Seria feito em dois anos, em seguimento ao 
Curso Superior. Neste curso verificar-se-ia 
os concursos a uma medalha de ouro a cada 
instrumento. Os então atuais Prêmios de 
Viagem seriam substituídos pelo contrato 
de Artistas de Nomeada, nacionais e estran-
geiros, que fariam cursos especializados de 
virtuosidade e estilo, aproveitando assim 
a coletividade. Os alunos de Canto e outros 
instrumentos poderiam fazer o Curso de Vir-
tuosidade em seguimento ao Curso Superior, 
sujeitando-se às disciplinas e às provas finais 
de curso, e poderiam, em seguida, inscrever-
se nos Concursos a Prêmio. Para as provas da 
especialidade (canto ou instrumentos) basta-
ria o diploma do Curso Superior. O Curso de 
Virtuosidade seria um acessório ao estudo 
instrumental ou vocal e nele constariam três 
matérias: 1 - Piano, Violino ou Violoncelo Su-
perior; 2 - Estética Aplicada; 3 - Contraponto 
e Fuga. A disciplina de Folclore Nacional 
não seria obrigatória, mas recomendada 
para “ligar intimamente a personalidade do 
virtuose à musicalidade e vida nacionais” e 
para lhe fornecer elementos e bases seguras 
para bem interpretar obras artísticas de ca-
ráter brasileiro. Sobre o caráter deste curso 
encontramos no Relatório:

“Um curso de Virtuosidade sendo 

evidentemente um curso superior, 
de alto aperfeiçoamento, é do pen-
samento da Comissão que não deve 
ser facilidade, mas antes dificulta-
do. Isso não apenas eleva o con-
ceito moral da Escola e é melhor 
segurança de validade dos seus 
diplomas, com, pela própria ra-
zão das suas dificuldades, facilita a 
formação da única elite admissível 
num país republicano: a elite in-
telectual. O curso de Virtuosidade 
por se tornar difícil só permitira 
o seu acesso àqueles verdadeiros 
“eleitos”; e a estes dará uma cons-
ciência mais elevada e inflexível do 
papel que se destinaram.”

Sobre as classes de orquestra, coros, 
canto teatral e regência, consta no relatório 
que se destinam também ao preparo e forma-
ção de artista para o futuro Teatro Lírico Na-
cional, devendo-se estabelecer ligação entre 
este e o Instituto Nacional de Música pelos 
meios que forem determinados. Este é mais 
um aspecto em que este relatório entra em 
consonância com as sugestões organização 
da música propostas pela Associação Brasi-
leira de Música. Quanto à admissão ao Insti-
tuto Nacional de Música, traz que poderia ser 
feita em qualquer ano de qualquer de seus 
cursos, mediante as provas e exames, deter-
minados no regulamento que se expedir. Os 
diplomas de Professor e Maestro seriam os 
únicos que habilitariam legalmente a exercer 
o professorado particular, individual ou co-
letivo. Quando à formação de professorado 
superior, esclarece que outros títulos seriam 
futuramente necessários para o ingresso ao 
magistério oficial no Instituto Nacional de 
Música, o que se daria desde que se efeti-
vasse a sua inclusão na Universidade e que 
houvesse um prosseguimento de estudos na 
Faculdade de Ciências, Letras e Artes, ainda 
a ser criada.
Considerações finais

A Reforma do Instituto Nacional de 
Música é apontada na musicologia brasileira 
como de organização e competência de Lu-
ciano Gallet, mas um estudo de documentos 
e visitas a periódicos da época nos revelam 
que a reestruturação do fazer musical no 
Brasil era um desejo comum a diversas per-
sonalidades artísticas de então. Interessante 
observarmos as ideias de organização da 
música no Brasil chegavam ao denominador 
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comum que é a educação, seja ela primária, 
secundária ou superior, ou mesmo formação 
de público.

Tratando especificamente do Relatório 
da Comissão da Reforma, uma análise de seu 
conteúdo, principalmente de sua introdução, 
corrobora as afirmações de que a reforma foi 
elaborada por Gallet em conjunto com Mário 
de Andrade e Antônio Leal de Sá Pereira, um 
dos mais importantes pedagogos musicais da 
época. Embora inegável que a reorganização 
do Instituto Nacional de Música tenha sido 
um reflexo devidamente redimensionado 
de ideias há tempos germinadas por Gallet, 
parece-nos claro que realmente contou com 
o endosso de Mário de Andrade e Antônio 
Leal de Sá Pereira. 

Apesar de não terem tido aplicação ime-
diata, muitas propostas da reforma vieram a 
fazer parte do ensino no Instituto Nacional 
de Música. Mesmo que este fato possa ser 
atribuído à divergência políticas ou interesses 
pessoais, nos revela um início de conscien-
tização da necessidade de melhor formação 
do músico brasileiro, principalmente aos que 
dedicariam à interpretação. As preocupações 
de Gallet com a pesquisa em música (seja 
ela de caráter folclórico e com objetivos de 
busca pela nacionalidade, como em voga na 
época) podem ser recebidas como um marco 
do ideal da necessidade de músicos “pensan-
tes”, e não meros reprodutores de técnicas 
e tradições. A proposta de implantação das 
disciplinas de Estética, História da Música, 
Pedagogia, Folclore e Ginástica Rítmica pelo 
Método Dalcroze podem ser consideradas um 
exemplo desta preocupação. As justificativas 
apresentadas pela comissão de reforma para 
a aplicação do Método Dalcroze e da cadeira 
de Pedagogia entram em consonância com o 
posicionamento de Francisco Campos de que 
deveria ser feita uma remodelação no ensino 
primário de forma que se entendesse o aluno 
como participante do processo de vida que 
deveria ser o aprendizado, e não um mero 
receptor de noções pré-fabricadas. Cabe-
nos ressaltar a atualização e o pensamento 
progressista destes três relatores da reforma 
— Luciano Gallet, Mário de Andrade e Sá Pe-
reira —, já que o método Dalcroze, na época 
desta reforma, era visto com estranhamento, 
mesmo nas instituições de ensino européias; 
possivelmente este foi um dos motivos 
que causou maior desconfiança pelo corpo 
docente do Instituto Nacional de Música. A 

disciplina de História da Música foi proposta 
mediante a justificativa de que não seria pos-
sível conceber o conhecimento de música sem 
um estudo crítico de sua história. Mais uma 
vez aqui encontramos a preocupação com 
a formação de um músico intelectualmente 
ativo e consciente de sua função. A cadeira 
de Folclore, por sua vez, não teve aceitação 
imediata. Foi implantada somente em 1937, 
seis anos após a implantação da reforma e da 
morte de Gallet, quando finalmente o corpo 
docente do Instituto Nacional de Música 
convenceu-se de sua necessidade, tanto que 
permanece no currículo até os dias de hoje. 
É interessante observarmos a atualidade do 
debate da necessidade de formação de músi-
cos críticos dotados de conhecimentos com-
plementares, quando vivemos um momento 
onde ainda se discute o papel do músico na 
sociedade brasileira e a função e caminhos 
do ensino da música. 

Aqui apontamos Luciano Gallet como 
um pensador que teve um desempenho 
ímpar no espaço sócio-musical-político bra-
sileiro, apesar de suas possíveis inabilidades 
públicas. Foi um representante do perfil 
intelectual surgido no Brasil do começo do 
século XX que alia produção científica a pro-
dução artística, no sentido de promover uma 
perspectiva da formação ampla para o mú-
sico brasileiro, abrangendo prática, pesquisa 
e ensino, com especial interesse pela vida 
associativa. O fato de nunca ter saído do país 
e estar conectado com ideias progressistas 
reforça seu valor. 
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Introdução
Desde o ano de 2008 a UFSCar tem 

recebido representantes de povos indígenas 
brasileiros através do ingresso por reserva 
de vagas em seus cursos de graduação. O 
planejamento, execução e avaliação dessa 
forma de ingresso e o acompanhamento de 
suas metas estão sendo orientados por prin-
cípios de excelência acadêmica, educativa e 
de compromisso social, conforme consta do 
Artigo 2o da Portaria GR n. 695/07, de 6 de 
junho de 20072 que instituiu o Programa de 
Ações Afirmativas da UFSCar. Os objetivos 
desse programa são (Artigo 3o): 

I - ampliar o acesso, nos cursos 
de Graduação presenciais e na 
Educação à Distância, oferecidos 
pela UFSCar, de candidatos que 
tenham cursado o ensino médio 
integralmente na rede pública 
(municipal, estadual, federal) com 
adequada proporcionalidade de 
participação de negros (pretos e 
pardos), mediante aprovação no 
competente processo seletivo;

II - ampliar o acesso, nos cursos 
de Graduação, presenciais e na 
modalidade de Educação à Dis-
tância, oferecidos pela UFSCar, de 
candidatos indígenas que tenham 
cursado o ensino médio integral-
mente na rede pública (municipal, 
estadual, federal) e/ou em escolas 
indígenas reconhecidas pela rede 
pública de ensino, mediante apro-
vação no competente processo se-
letivo;

III - fortalecer ações para a perma-
nência na universidade dos alunos 
economicamente desfavorecidos 
mediante condições de sobrevivên-
cia e de orientação para o adequa-
do desenvolvimento e aprimora-

mento acadêmico-pedagógico;
IV - promover, nos diferentes âm-
bitos da vida universitária, ações 
conduzidas por servidores do-
centes e técnico-administrativos, 
alunos e entidades externas à Uni-
versidade, objetivando a educação 
das relações étnico-raciais.

O Ingresso por Reserva de Vagas aplica-
se aos candidatos que tenham cursado inte-
gralmente o ensino médio na rede pública de 
ensino e/ou em escolas indígenas reconheci-
das pela rede pública de ensino (Artigo 5o). 
No caso dos estudantes indígenas, em cada 
curso de graduação foi acrescida uma vaga 
anual, não cumulativa, destinada exclusiva-
mente a candidatos indígenas aprovados em 
um processo seletivo diferenciado (Artigo 
6o).

O presente artigo é fruto dos trabalhos 
de pesquisa e extensão realizados pelo Gru-
po PET/Saberes Indígenas do campus da 
UFSCar localizado na cidade de Sorocaba, no 
Estado de São Paulo. Este Grupo é composto 
por alunos indígenas que ingressaram na 
instituição, em diferentes cursos de gradua-
ção, pelo Programa de Ações Afirmativas 
e servidores da UFSCar dos campi de São 
Carlos e Sorocaba.

A seguir será apresentado o Grupo 
PET/Saberes Indígenas da UFSCar, primeiro 
Grupo PET da instituição formado exclusiva-
mente por alunos indígenas. Na sequência 
será apresentado o sub-grupo de trabalho do 
campus de Sorocaba, o Grupo PET/Sorocaba 
e as atividades acadêmicas que realizaram 
até o momento, além do referencial teórico 
e a metodologia que embasam este trabalho.

Por fim serão apresentados os resulta-
dos parciais e os grandes desafios que ainda 
precisam ser superados para o entendimento 
da inclusão na educação escolar não-indígena 
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de elementos das diversas culturas indígenas 
brasileiras. Como resultado dos trabalhos 
de ensino, pesquisa e extensão deste Grupo 
tem-se o entendimento do aluno indígena 
como um mediador entre culturas.

 
O Grupo PET/Saberes Indígenas

Em 2010 foi submetido junto ao Pro-
grama de Educação Tutorial do MEC um 
projeto para a criação de um Grupo PET 
voltado exclusivamente ao desenvolvimento 
de atividades de ensino, pesquisa e extensão 
voltadas à proteção e valorização dos saberes 
dos povos indígenas brasileiros. O projeto foi 
aprovado e foi criado o primeiro Grupo PET/
Indígenas da UFSCar3.

Em 2011, primeiro ano de atividades do 
Grupo PET, o grupo foi constituído por alu-
nos indígenas provenientes dos povos Baré, 
Kaingang, Mayoruna, Piratapuya, Terena, 
Tukano, Suruí, Umutina, Xavante e Xukuru 
de Ororubá provenientes dos Estados de 
Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo e Pernambuco.  
Esses alunos foram aprovados em processo 
seletivo para os seguintes cursos de gra-
duação: Agroecologia, Ciências Biológicas, 
Engenharia Agronômica, Administração de 
Empresas, Pedagogia, Matemática, Enge-
nharia da Computação, Gerontologia, Gestão 
e Análise Ambiental, Psicologia, Ciências 
Sociais, Turismo e Enfermagem.

Esses alunos alocados em três diferentes 
campi da UFSCar – campus Araras, campus 
São Carlos e campus Sorocaba – realizaram 
atividades de ensino, pesquisa e extensão 
orientados por diversos servidores e estu-
dantes de pós-graduação culminando nas 
seguintes atividades desenvolvidas ao longo 
do ano de 2011: 

Atividades de ensino e extensão: Oficina 
de Metodologia do Trabalho Científico, Ofici-
na de Acesso a Base de Dados e Informações 
Online, Criação de Base de Dados em Soft-
ware Livre, rodas de conversa sobre Direito 
Autoral Indígena, rodas de conversa sobre 
Conhecimento Tradicional Indígena;

Atividades de iniciação à pesquisa 
científica: Culturas Indígenas na Educação 
Escolar (Grupo PET/Sorocaba), Saberes Tra-
dicionais versus Saberes Científicos (Grupo 
PET/São Carlos), Histórias Indígenas 
(Grupo PET/Araras), Tecnologia Indígena 
(Grupo PET/São Carlos).

Todas essas atividades culminaram com 
a publicação de nove trabalhos acadêmicos 
ao longo do ano de 2011: um artigo completo 
e um resumo no IV Seminário Povos Indí-
genas e Sustentabilidade realizado em Mato 
Grosso do Sul, cinco resumos na 9ª Jornada 
Científica da UFSCar realizada em São Carlos 
e dois resumos na III Semana da Pedagogia 
realizada em Sorocaba.

Em 2012 o grupo, que tem agora a 
presença de um estudante do povo Kalapalo, 
realizou uma exposição intitulada Você sabe 
quem somos nós? que tratou dos direitos dos 
povos indígenas brasileiros, apresentada no 
saguão do prédio da Reitoria da UFSCar na 
semana do Dia do Índio. Além disso, foram 
apresentados dois trabalhos no 2o Congresso 
Paulista de Extensão Universitária, em São 
Paulo, totalizando até o momento onze pu-
blicações do Grupo em eventos acadêmicos 
em menos de dois anos de trabalho. 

A construção do Grupo PET em So-
rocaba

O Grupo PET da UFSCar localizado no 
campus de Sorocaba iniciou suas atividades 
em 2010 com estudantes dos povos Baré, 
Umutina e Xavante pertencentes aos cursos 
de Pedagogia, Turismo e Matemática. Agora 
conta com a participação de um estudante 
do povo Xavante cursando Geografia, um 
estudante do povo Tukano e um do povo 
Kalapalo, ambos cursando Administração de 
Empresas. 

Esse grupo começou suas atividades 
com a orientação de dois servidores da 
UFSCar – um do campus São Carlos e outro 
do campus Sorocaba - e agora conta com a 
grata satisfação de ter a participação de mais 
dois servidores do campus Sorocaba. Ao 
todo, entre participantes e colaboradores, 
o Grupo PET de Sorocaba conta com cinco 
alunos indígenas e quatro servidores da 
instituição.

Porém, deve-se destacar que os traba-
lhos em Sorocaba de acolhimento dos alunos 
indígenas e dos demais alunos que ingressa-
ram por reserva de vagas não se iniciaram 
em 2010 com a criação do Grupo PET, mas 
em 2008 através de várias atividades e pro-
jetos coordenados pelos três servidores do 
campus de Sorocaba pertencentes ao grupo.

Um desses projetos, Português Brasi-
leiro como Segunda Língua4, é desenvolvido 
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sob a perspectiva da área de estudos sobre 
educação bilíngue. Discute algumas questões 
relativas ao ensino de língua na universi-
dade tomando-se como base para reflexão 
uma experiência de trabalho de ensino de 
Português Brasileiro como Segunda Língua. 
Explora-se a experiência do multilinguismo 
pelo grupo formado por alunos de diferentes 
etnias, com línguas maternas distintas, com 
suas tradições, crenças e particularidades. 
Os alunos são estrangeiros (há histórico de 
participações intermitentes de alunos chine-
ses, paraguaios, argentinos e colombianos) 
e há três alunos naturais de Guiné-Bissau, 
dos povos Mandinga, Mancana e Bijagós; e 
indígenas brasileiros dos povos: Tupiniquim, 
de Aracruz/ES, da língua Tupi; Guarani 
Mbya, de São Paulo/SP (Parelheiros), da 
língua Guarani; Xavante, de Barra do Garça/
MT, da língua Macro-jê; Baré, natural de 
São Gabriel da Cachoeira/AM, da língua 
Nheengatú; Kalapalo, natural do Parque 
Indígena do Xingu/MT, da língua Karib; 
Terenoê Terena, natural de Aquidauana/
MS, da língua Terena. No projeto estuda-se 
e prioriza-se as produções linguísticas dos 
estudantes universitários buscando desta-
car alguns aspectos úteis para entender a 
formação do grupo heterogêneo e descrever 
a experiência que tem-se tido no trabalho, 
na qual tem-se encontrado importantes 
elementos para pensar como esses alunos 
representam a universidade assim como 
lhes tem sido oferecida, e como lidam com 
as diferenças linguísticos-culturais e com as 
normas impostas pela instituição; diferenças 
que compreendem desde a indumentária às 
condutas, valores, princípios e filosofias de 
vida e normas que compreendem um forte 
comportamento grafocêntrico, específico de 
nossa sociedade letrada.

 Além das atividades anteriormente 
mencionadas, o campus de Sorocaba conta 
com um setor responsável pelo acolhimen-
to do aluno indígena: o Serviço Social(5). 
Essencialmente, o trabalho se traduz na 
apresentação do campus, encaminhamento à 
moradia estudantil, orientação para abertura 
de conta bancária, obtenção de passe escolar. 
Participam, ativamente, nesse processo de 
acolhimento os alunos indígenas veteranos, 
pois já passaram por essa experiência e 
conhecem bem as dificuldades encontradas 
pelos calouros. 

 Através de refeições conjuntas no 

restaurante universitário, passeios pela ci-
dade e rodas de conversa, os alunos calouros 
pouco a pouco vão tomando contato com a 
nova cultura, aprendendo a se mover por ela, 
se adaptando a essa nova realidade, com tra-
balhos muito diferentes dos executados até 
então na aldeia. São momentos de intensa 
troca de informações entre as diversas cultu-
ras indígenas ali presentes.

 Igualmente importante é o acom-
panhamento ao aluno durante o período de 
graduação e o apoio nas dificuldades que 
surgem com o passar do tempo. A divulgação 
da cultura dos diferentes povos indígenas 
ocorre em dois eventos anuais – Semana da 
Cultura Indígena, e Universidade Aberta – o 
primeiro direcionado à comunidade acadê-
mica e o segundo à comunidade em geral, 
momento em que a instituição abre suas por-
tas para toda a comunidade, principalmente 
estudantes do segundo grau. Nesses eventos 
são apresentados elementos das culturas 
indígenas, além de depoimentos dos alunos 
sobre a história do seu povo, seus costumes, 
suas lutas e seus anseios.

A interface entre culturas distintas
As atividades de pesquisa do grupo de 

Sorocaba foram motivadas pela promulga-
ção da Lei 11.645 de 10 de março de 2008 
(BRASIL, 2008), que trata da inclusão na 
educação escolar, do ensino da história e 
da cultura dos povos indígenas. Essa lei 
afirma que nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, torna-se obrigatório o estudo da 
história e cultura afro-brasileira e indígena 
como consta do texto da lei, em seu Artigo 1o:

§ 1º O conteúdo programático a 
que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da 
cultura que caracterizam a for-
mação da população brasileira, a 
partir desses dois grupos étnicos, 
tais como o estudo da história da 
África e dos africanos, a luta dos 
negros e dos povos indígenas no 
Brasil, a cultura negra e indígena 
brasileira e o negro e o índio na 
formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições 
nas áreas social, econômica e polí-
tica, pertinentes à história do Bra-
sil. 
§ 2º Os conteúdos referentes à his-
tória e cultura afro-brasileira e 
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dos povos indígenas brasileiros se-
rão ministrados no âmbito de todo 
o currículo escolar, em especial 
nas áreas de educação artística e 
de literatura e história brasileiras

Para o entendimento da problemática 
de se levar para a escola não-indígena, temas 
relacionados ao modo de ser e de viver dos 
diferentes povos indígenas brasileiros, re-
correu-se a alguns autores que o grupo con-
sidera importantes: os trabalhos do grande 
educador brasileiro Paulo Freire, o conceito 
de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto, a visão 
de Posey sobre trabalhos de pesquisa em 
comunidades indígenas e a visão de Boaven-
tura de Souza Santos sobre os saberes ditos 
não-científicos.

Foi tratado por diferentes autores o cho-
que entre os saberes científicos e os saberes 
pertencentes às diversas culturas indígenas 
brasileiras que sobreviveram ao massacre 
cultural cometido por membros da socieda-
de não-indígena ao longo de toda a história 
de colonização do país. Alguns deles falam 
especificamente dos problemas relacionados 
aos saberes indígenas. Outros, como é o caso 
do grande educador brasileiro Paulo Freire, 
focalizam suas preocupações nos saberes 
ditos populares. 

Paulo Freire, ao longo de toda a sua 
obra, mostra um grande respeito a diferen-
tes formas de ver e de sentir o mundo. Em 
especial mostra explicitamente o seu carinho 
pela oralidade dos educandos, oralidade 
ainda presente nas comunidades indígenas 
brasileiras:

Nossa cultura popular é de tradi-
ção oral. Essa memória social se 
conhece a si mesma desde uma es-
trutura oral. Nós intelectuais for-
mamo-nos dentro de uma ruptura 
com essa tradição; sobretudo o in-
telectual latino-americano: somos 
faladores, mais telefonamos do 
que escrevemos cartas e, no entan-
to, nos rodeamos de livros e textos. 
E essa nossa cultura de ênfase grá-
fica (livresca) é, muitas vezes, su-
perposição sobre a oralidade dos 
grupos populares. (FREIRE; NO-
GUEIRA, 2009, p. 29).

Freire (2011a) lembra que o uso da 
palavra não pode ser confundido com um 
discurso vazio que não comunica mas faz 

comunicados e que não promove o diálogo 
mas sim o anti-diálogo. Para ele o discurso 
vazio não é a chamada oralidade destinada 
à prática de transmissão de conhecimento, 
mas sim é apenas um reflexo da nossa inca-
pacidade democrática e de nosso passado/
presente autoritário:

Cada vez mais nos convencemos, 
aliás, de se encontrarem na nossa 
inexperiência democrática as raí-
zes deste nosso gosto da palavra 
oca. Do verbo. Da ênfase nos dis-
cursos. Do torneio da frase. É que 
toda esta manifestação oratória, 
quase sempre também sem profun-
didade revela, antes de tudo, uma 
atitude mental. Revela ausência 
de permeabilidade característica 
da consciência crítica. E é precisa-
mente a criticidade a nota funda-
mental da mentalidade democrá-
tica. (FREIRE, 2011a, p. 125-126).

A não valorização dos saberes tradicio-
nais, locais, populares, ou qualquer outra de-
signação utilizada por muitos com o objetivo 
de minimizar o valor e a importância desses 
saberes (SANTOS, 2005),  mostra o desco-
nhecimento de muitas pessoas – proposital 
em alguns casos e ingênuo em outros – da 
importância desses saberes, e que os mesmos 
são acima de tudo fruto das relações sociais 
entre membros de uma comunidade. São di-
ferentes formas de manifestações culturais. 

Para o grande pensador Álvaro Vieira 
Pinto, até mesmo a tecnologia considerada 
mais avançada, moderna, não passa de uma 
manifestação cultural, um produto voltado 
ao atendimento das necessidades das pessoas 
da comunidade ao qual pertence, portanto, 
fruto das relações sociais dos membros dessa 
comunidade (PINTO, 2005). Na visão desse 
e de diversos outros autores, não existem 
técnicas neutras concebidas como fruto 
natural do desenvolvimento humano, mas 
sim técnicas que atendem a determinadas 
necessidades de grupos sociais e que devem 
ser estudadas dentro de um determinado 
contexto (FREIRE, 2011b).  

Um dos grandes méritos dos trabalhos 
do professor Paulo Freire está em mostrar 
enfaticamente a todos os leitores e segui-
dores de suas grandes ideias que ensinar 
exige respeito aos saberes dos educandos 
e dos grupos populares envolvidos, não se 
podendo jamais desconsiderar os saberes 
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da experiência de vida (FREIRE, 2011c). E 
para completar esse raciocínio, emprestando 
a visão de mundo advinda da etnobiologia, 
o respeito entre os diferentes povos reside 
na troca mútua de saberes que devem ser 
considerados igualmente válidos:

Nenhum etnobiólogo sério sugeriu 
que se deva abandonar os concei-
tos científicos ocidentais no estu-
do de uma ciência não-ocidental. 
O que se exige é o abandono dos 
conceitos etnocêntricos de superio-
ridade frente ao saber indígena, a 
fim de que se possa registrar, com 
acuidade, os conceitos biológicos 
de outras culturas e, com isso, de-
senvolver idéias e hipóteses que 
enriquecem nosso próprio conhe-
cimento. Esta é a força e o obje-
tivo da etnobiologia: prover um 
arcabouço teórico para integrar 
os diferentes subsetores das ciên-
cias sociais e naturais com outros 
sistemas científicos. Do ponto de 
vista filosófico, a etnobiologia ser-
ve de mediador entre as diferenças 
culturais, como uma disciplina 
dedicada à compreensão e respei-
to mútuo entre os povos (POSEY,  
1986, p. 25).

Posey (1986, p. 23) vai mais longe 
quando mostra a sua preocupação com a 
imposição de modelos culturais quando do 
contato com outras culturas:

O maior problema com que se de-
fronta qualquer investigador – in-
clusive antropólogos experimen-
tados – ao lidarem com outras 
culturas é impor, inadvertidamen-
te, suas próprias idéias e catego-
rias culturais a seus “informantes” 
ou “consultores culturais”. Formas 
não-verbais de comunicação – tais 
como reações de descrença, de-
sagrado ou reprovação – preju-
dicam ou limitam a aquisição de 
dados por parte do pesquisador. É 
essencial estabelecer o tom neces-
sário a um relacionamento com-
partilhado entre iguais, ao invés 
de uma doação de informações a 
um índio, tido como menos dotado 
intelectualmente. Este é o maior 
pecado de um verdadeiro cientista.

Como se pode observar da visão dos 
autores mencionados anteriormente, o 
entendimento de que uma cultura é melhor 

do que a outra é completamente equivocado. 
Nosso Grupo PET entende que para haver 
diálogo entre culturas visando ao enrique-
cimento mútuo, deve-se abandonar a ideia 
de que uma cultura é superior a outra, uma 
comunidade é mais civilizada que a outra, 
um povo é mais desenvolvido que o outro. 
Culturas diferentes possuem características 
diferentes, valores diferentes, visões dife-
rentes inseridas em um contexto próprio. 
Igualmente importantes e válidas. 

Para um entendimento maior dos 
conflitos entre sociedades hegemônicas e 
não-hegemônicas, o Grupo PET recorreu aos 
trabalhos de Boaventura de Sousa Santos 
(2002, 2007). Para esse autor, identificar 
preocupações semelhantes como também 
diferentes respostas aos problemas (o que 
uns podem aprender com os outros) é de 
extrema importância para todos pois todas 
as culturas podem ser enriquecidas pelo 
diálogo (SANTOS, 2002, p. 264). 

Através da leitura de autores que se 
preocuparam em entender as divisões 
visíveis e invisíveis que existem no mundo, 
divisões essas que separam vidas, o Grupo 
PET entende que pessoas que transitam 
entre diferentes culturas, que vivem e que 
respeitam diferentes formas de saber e de 
olhar para o mundo, são pessoas especiais, 
muito importantes para a promoção do 
diálogo entre os povos. Tarefa nada fácil, 
pois como menciona Boaventura, as linhas 
que nos separam são invisíveis com efeitos 
visíveis:

O pensamento moderno ocidental 
é um pensamento abissal. Consiste 
num sistema de distinções visíveis 
e invisíveis, sendo que estas últi-
mas fundamentam as primeiras. 
As distinções invisíveis são estabe-
lecidas por meio de linhas radicais 
que dividem a realidade social em 
dois universos distintos: o “deste 
lado da linha” e o “do outro lado da 
linha”. A divisão é tal que “o outro 
lado da linha“ desaparece enquan-
to realidade, torna-se inexistente 
e é mesmo produzido como ine-
xistente. Inexistente significa não 
existir sob qualquer forma de ser 
relevante ou compreensível” (SAN-
TOS, 2007, p.71)

Para exemplificar o preconceito existen-
te em relação a diferentes formas de saber, 
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muitos profissionais da ciência, por exemplo, 
consideram como menos importantes os 
conhecimentos aprendidos com as expe-
riências de vida. E para tratar desse assunto, 
novamente tem-se nas palavras de Boaven-
tura uma análise sobre a desvalorização de 
outras formas de saber: os conhecimentos 
populares, leigos, plebeus, camponeses ou 
indígenas:

[…] que desaparecem como conhe-
cimentos relevantes ou comensu-
ráveis por se encontrarem para 
além do universo do verdadeiro e 
do falso. È inimaginável aplicar-
lhes não só a distinção científica 
entre verdadeiro e falso, mas tam-
bém as verdades inverificáveis da 
filosofia e da teologia, que consti-
tuem o outro conhecimento acei-
tável deste lado da linha. Do outro 
lado não há conhecimento real; 
exitem crenças, opiniões, magia, 
idolatria, entendimentos intuitivos 
ou subjetivos, que na melhor das 
hipóteses podem se tornar objeto 
ou matéria-prima de investigsções 
científicas. (SANTOS, 2007, p. 73).

Trabalhos Acadêmicos do Grupo 
PET/Sorocaba 

Ao longo dos quase dois anos de exis-
tência do Grupo PET/Saberes Indígenas do 
campus de Sorocaba muito se discutiu sobre 
a necessidade de ações de valorização dos 
saberes indígenas. Os trabalhos acadêmicos 
do Grupo mostrados a seguir, levam a crer 
que uma significativa parcela da sociedade 
não conhece as diversas culturas indígenas 
brasileiras e que muitos, como mencionado 
nas citações anteriores, desvalorizam outras 
formas de saber que não sejam científicas. 

Portanto, para que Grupo pudesse ser 
visto e ouvido como um grupo acadêmico 
respeitando a forma de ser e de viver dos 
povos indígenas, a metodologia científica foi 
utilizada em todas as atividades de pesquisa 
sem deixar de valorizar todos os aspectos 
das culturas indígenas, principalmente a 
oralidade.

Ao longo do ano de 2011, com o objetivo 
de se buscar material informativo para aten-
der a Lei 11.645, foram coletadas informa-
ções sobre povos indígenas em jornais online 
(OLIVEIRA et al., 2011). Os procedimentos 
metodológicos fizeram uso da metodologia 
denominada Prospecção e Monitoramento 

Informacional, dos conceitos de Comunida-
de Discursiva e da Análise de Domínio. Para 
avaliação de material impresso, utilizou-se o 
método de  Análise de Conteúdo. 

Em linhas gerais, a Prospecção Infor-
macional se caracteriza pela identificação 
inicial de dados, informação e conhecimento 
relevantes e o Monitoramento Informacional 
se caracteriza pela observação e acompa-
nhamento constante de dados, informação 
e conhecimento. (VALENTIM & MOLINA, 
2004, p. 60). A Análise de Domínio, de 
acordo com Nascimento (2006, p.28), “é um 
contraponto das abordagens do cognitivismo 
e dos sistemas de informação que se voltam 
aos processos psicológicos e tecnológicos, 
respectivamente”. 

Com a utilização do olhar da Análise 
de Domínio propõe-se neste trabalho adotar 
uma visão do conhecimento como um pro-
cesso cultural, social e histórico e não como 
um estado mental individual. O Método de 
Análise de Conteúdo será utilizado como 
uma forma de “dizer não à leitura simples 
do real” (BARDIN, 2006, p. 24), principal-
mente para a análise de textos. Esse método 
é estruturado em cinco fases: organização da 
análise, codificação, categorização, inferên-
cia e tratamento informático.  

Entretanto, o Grupo observou que a 
Lei não deixa claro como fazer para incluir a 
temática indígena na educação escolar, quais 
temas devem ser tratados e como capacitar 
o corpo docente para assumir esse grande 
desafio. Essa preocupação levou o Grupo 
no ano de 2012 a iniciar um trabalho de 
levantamento de temas possíveis de serem 
trabalhados na educação escolar, temas que 
aos olhos do Grupo mostrariam um pouco 
da diversidade cultural indígena, suas lutas 
atuais e os inúmeros problemas que ainda 
enfrentam.

Através de rodas de conversa e de leitura 
de textos que tem como objetivo o esclare-
cimento do que é realmente ser indígena no 
Brasil de hoje - com destaque para a obra de 
Gersem Baniwa (BANIWA, 2006) - o Grupo 
PET de Sorocaba fez um levantamento parcial 
de alguns temas que considera importantes 
para serem trabalhados em sala de aula. São 
eles: educação indígena, universo simbólico 
(ritos, mitos, crenças), tecnologia indígena 
(agricultura, pesca, caça, etc), movimento 
indígena, diversidade cultural dos povos 
indígenas brasileiros, o tempo nas diversas  



842

culturas indígenas, saúde indígena, conhe-
cimento tradicional indígena (OLIVEIRA et 
al., 2012).

O Grupo PET do campus de Sorocaba, 
ao longo de todo o seu trabalho de pesquisa 
e extensão, preocupado em levar um pouco 
das diferentes culturas indígenas para a edu-
cação não-indígena, deparou com a falta de 
conhecimento, por parte de muitos cidadãos 
brasileiros, do que é ser indígena nos dias 
de hoje. Em vários momentos, durante a 
apresentação dos trabalhos acadêmicos em 
congressos científicos, através da participa-
ção em reuniões acadêmicas e em encontros 
informais observou-se a necessidade de 
muitos esclarecimentos sobre a vida das 
comunidades indígenas no Brasil. 

As explicações foram dadas pelos pró-
prios alunos indígenas, membros do Grupo 
PET. E como esses alunos conhecem dois 
universos, o universo indígena e o não-indí-
gena, conseguiram prestar esclarecimentos 
a diversas pessoas sobre a vida dos povos 
indígenas no Brasil de hoje. Tarefa nada 
fácil, que exigiu não só conhecimento sobre 
diferentes culturas indígenas mas uma 
grande capacidade de comunicação, respeito 
e entendimento do outro. Atividades de 
esclarecimento que sairam do âmbito acadê-
mico, entrando no âmbito de outros espaços 
públicos. 

Portanto, como resultado do trabalho 
de quase dois anos do grupo, em atividades 
acadêmicas dentro e fora da UFSCar, consta-
tou-se que nossos alunos podem exercer um 
grande papel na sociedade brasileira. Além 
de estarem estudando para serem bons pro-
fissionais e bons filhos de seu povo, podem 
exercer a difícil tarefa de agentes mediadores 
entre culturas.

Considerações finais
O Grupo PET/Saberes Indígenas do 

campus de Sorocaba tem uma rica produção 
acadêmica: sete trabalhos apresentados em 
eventos científicos em menos de dois anos de 
existência. É um exemplo real da competên-
cia indiscutível de seus alunos. No que tange 
à preocupação temática do grupo -  levar 
um pouco das diversas culturas indígenas 
para a educação escolar não-indígena em 
atendimento à nova lei - o Grupo apresenta 
algumas preocupações que devem ser melhor 
analisadas em trabalhos futuros.

 O grupo levanta duas grandes preo-
cupações: a primeira diz respeito ao grande 
despreparo de parte do corpo docente não-in-
dígena para tratar de questões relacionadas 
aos diferentes povos indígenas brasileiros; 
a segunda reside na falta de orientação com 
relação a como trazer a temática indígena 
para a sala de aula, que elementos dessas ri-
cas culturas devem ser trabalhados, quando 
trazer esses elementos e com quais objetivos. 

 Para o Grupo PET/Indígenas a ques-
tão central está em saber o que cada cultura 
pode aprender com a outra e quem irá fazer a 
mediação entre as culturas. Por fim, destaca 
que os estudantes indígenas que ingressaram 
nos cursos superiores do país, principalmente 
os que se envolvem em atividades de ensino, 
pesquisa e extensão com grande dedicação 
como fazem os membros dos grupos PET, 
são importantes mediadores entre culturas 
em um processo de comunicação difícil, rico 
e desafiador.

Notas
1 Emerson C. Oliveira; Jeika Kalapalo e Gedeão T. 
Butsé são alunos de graduação da UFSCar,   bols istas 
do Grupo PET/Saberes Indígenas e provenientes dos povos 
Baré, Kalapalo e Xavante,  respectivamente; Márcia R. P. 
Bracciali é Assistente Social da UFSCar/Sorocaba; Monica F. 
Caron  e Hylio L. Fernandes são docentes da UFSCar/Soro-
caba; Maria Cristina C. Ferraz é tutora do   G r u p o 
PET/Saberes Indígenas e docente da UFSCar/São Carlos.
2 A Portaria GR n. 695/07 está disponível para con-
sulta no link        http://www2.ufscar.br/portalInterno/
interface_frames/index.php?link=http://www.acoesafirmati-
vas.ufscar.br.
3 A UFSCar conta atualmente com dois Grupos PET/
Indígenas: O Grupo PET/Saberes Indígenas e o   G r u p o 
PET/Ações em Saúde. O Grupo PET/Ações em Saúde, coor-
denado por docente do  Departamento de Medicina 
realiza um excelente trabalho na área de saúde e é grande par-
ceiro  deste projeto.
4 Trabalho conduzido pela Profa. Dra. Monica Caron, 
co-autora deste artigo.
5  As atividades do Serviço Social do campus de Soro-
caba são coordenadas pela Assistente Social  Sra. Már-
cia Bracciali, co-autora dete artigo.
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O Corporativismo Sindical e a Semifeudalidade na educação 
rondoniense

Márcio Marinho Martins
Universidade Federal de Rondônia

Introdução
O presente trabalho é fruto de pes-

quisa intitulada “Capitalismo Burocrático, 
Políticas Educacionais e Relações de Poder 
na Educação Escolar em Rondônia”, tendo 
como referência as primeiras investigações 
do subprojeto “Aspectos do Capitalismo 
Burocrático na Educação: Corporativismo 
Sindical e a Luta pela Gestão Democrática 
da Escola Pública”, que tem como objetivo 
identificar e analisar as propostas e lutas do 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
do Estado de Rondônia pela Gestão Demo-
crática.

Escolhemos 01 (uma) escola de cada 
um dos cinco municípios que compõe essa 
região do Estado de Rondônia totalizando 05 
(cinco) escolas que são: Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio Cândido Porti-
nari no município de Rolim de Moura, Escola 
Estadual de Ensino Médio Aurélio Buarque 
de Holanda Ferreira no município de Nova 
Brasilândia D’Oeste, Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio Pe. Ezequiel 
Ramin no município de Alta Floresta D’Oes-
te, Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio Juscelino Kubitschek no município 
de Santa Luzia D’Oeste e a Escola de Ensino 
Fundamental e Médio Marechal Rondon no 
município de Novo Horizonte D’Oeste. A 
fim de preservar a identidade das escolas as 
denominamos de Escola A, Escola B, Escola 
C, Escola D e escola E. Utilizamos como ins-
trumentos o estudo documental e entrevistas 
individuais semiestruturadas. Foram en-
trevistados 31 professores, 05 diretores, 06 
supervisores e os dois dirigentes principais 
do SINTERO da Regional da Mata. 

Durante a pesquisa, realizamos uma 
análise mais aprofundada sobre a história e 
formação do Movimento Sindical brasileiro, 
sobretudo, a organização dos trabalhadores 
em Educação. Iniciamos nossa pesquisa 
bibliográfica levando em conta o processo 
de organização do movimento operário no 
Brasil e a intervenção estatal através do cor-
porativismo sindical instituído na Era Var-
gas, conforme a análise de Oliveira (2004), 

Fausto (2000), Antunes (1982), Boito Júnior 
(1991 e 1994) e Carone (1970 e 1979).

No que se refere ao processo histórico 
de organização sindical dos trabalhadores 
em Educação, temos como principal fonte 
bibliográfica o trabalho de Fontoura, Gindin 
e Gentili (2009), que identificam de forma 
sucinta a história e o processo de luta dos 
trabalhadores da Educação, sobretudo no 
período da década de 1990 em que se inten-
sificam os choques com o Estado no processo 
de expansão neoliberal que culminou com 
cortes de direitos, fim da estabilidade, refor-
ma previdenciária, etc.

Utilizamos como ferramenta de análise 
o método do materialismo histórico-dialéti-
co, entendido como um instrumento de com-
preensão da realidade enquanto práxis e de 
interpretação que possibilite uma intervenção 
transformadora. Na análise e interpretação 
dos dados buscamos interpretar a realidade 
objetiva e subjetiva em termos das categorias 
totalidade, contradição, ideologia e práxis, 
estudando as relações sociais e econômicas 
que determinam a educação e a produção das 
ações concretas dos sujeitos históricos que 
dela fazem parte. Também aplicamos duas 
categorias históricas fundamentais que nos 
ajudam a elucidar as relações de dominação 
existentes na esfera socioeconômica, política 
e cultural e que incidem sobre as políticas 
educacionais e as relações de poder estabe-
lecidas no ambiente escolar e nas relações 
sociais de produção da sociedade.  São elas: 
imperialismo e capitalismo burocrático. A 
aplicação destas categorias nos permitirá 
compreender o sindicato como aparelho 
ideológico do Estado a serviço da grande 
burguesia e do imperialismo na atualidade.

Além da análise de documentos dispo-
nibilizados pela Regional da Zona da Mata 
do SINTERO – que abrange 05 municípios 
– realizamos duas entrevistas com dirigen-
tes da referida regional e entrevistas com 
professores e gestores escolares. Este tipo 
de entrevista nos permitiu ao mesmo tempo, 
conhecer o que pensam os professores/as 
sobre a ação do SINTERO nessa importante 
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bandeira de luta dos trabalhadores em Edu-
cação que é a gestão democrática e a própria 
prática sindical dos dirigentes observada 
pela base.

Nossa análise partiu do método dialé-
tico considerando que este possibilita ir do 
fato empírico (fenômeno) identificando as 
determinações fundamentais e secundárias 
do problema, conforme a análise de Marx 
de que “o curso do pensamento abstrato que 
se eleva do mais simples ao complexo” en-
quanto constante movimento de contradição 
(MARX, 1982, p. 15).

A análise dialética busca identificar 
as contradições no seio do espaço escolar. 
Contudo, precisamos identificar que as con-
tradições expressas no micro espaço escolar 
são reflexos de contradições existentes na 
totalidade das relações sociais e econômi-
cas dominantes. Neste sentido, partimos 
da análise de Lênin (1979) de que vivemos 
atualmente a etapa de desenvolvimento do 
capitalismo onde se dá a concentração da 
produção por meio do monopólio, o forta-
lecimento do capital financeiro associados à 
partilha territorial do globo entre as grandes 
potências capitalistas.

Nesta fase imperialista, vivemos uma 
contradição principal entre imperialismo 
e país dominado semicolonial. Nos países 
semicoloniais impera relações de caráter se-
mifeudal e desenvolve-se um tipo de capita-
lismo atrasado, dependente, um capitalismo 
burocrático, já que nestes países não se con-
cretizaram revoluções burguesas, havendo 
uma persistência do problema agrário, como 
é o caso do Brasil (MARTÍN MARTÍN, 2007). 

Conforme a conceituação de Guzmán, 
podemos definir capitalismo burocrático 
como “o capitalismo que o imperialismo 
impulsiona num país atrasado; o tipo de 
capitalismo, a forma especial de capitalismo, 
que impõe um país imperialista a um país 
atrasado, seja semifeudal, semi-colonial” 
(GUZMÁN, 1974, p. 1).

Sindicato, corporativismo e atrela-
mento ao Estado

As primeiras experiências de organiza-
ção dos trabalhadores surgem ao longo do 
século XIX e são dirigidas principalmente 
por Europeus que se instalaram no Brasil. A 
Confederação Operária Brasileira fundada 
em 1908, uma das primeiras organizações 

sindicais, foi uma das associações mais 
representativas no Brasil, cujos ideais eram 
guiados pelo anarco-sindicalismo. O sindi-
calismo brasileiro nasceu, pelas mãos dos 
imigrantes espanhóis, italianos, portugue-
ses, etc., ligados ao anarco-sindicalismo, no 
princípio do século XX. Fora dos sindicatos, 
mas exercendo intensa atividade política, 
o anarquismo foi a principal corrente polí-
tica também no meio operário, ao lado dos 
esforços de socialistas e da Igreja Católica 
(OLIVEIRA, 2004).

O Brasil inseriu-se num forte período de 
“corporativismo inclusivo” entre os anos de 
1930 a 1945. Este modelo sindical corporati-
vo nos anos de 1930, no governo de Getúlio 
Vargas, foi resultado de uma profunda inter-
venção do Estado na organização sindical. O 
Estado passou a assumir-se como mediador 
dos conflitos entre o capital e trabalho. Como 
resultados disso as ações sindicais ficaram 
voltadas para o assistencialismo, subsidia-
das com recursos públicos: uma extensão ou 
apêndice do Estado.

O Sindicato no Brasil se estruturou, a 
partir da década de 1930, como um órgão 
articulado diretamente ao Estado. Conforme 
o artigo 513 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), o principio fundamental da 
estrutura sindical é a colaboração de classes, 
o corporativismo. O poder dos sindicatos 
para representar os trabalhadores é dado 
pelo Estado. Esta intervenção, atribuída a 
Getúlio Vargas, visava por rédeas aos sindi-
catos que durante as primeiras décadas do 
século XX protagonizaram inúmeras greves 
massivas dirigidas por anarquistas, socialis-
tas e comunistas. Uma das estratégias adota-
das por Vargas para garantir o controle dos 
sindicatos e estimular a criação de sindicatos 
oficiais foi vincular a concessão de benefícios 
trabalhistas à representação por sindicato 
reconhecido (MATTOS, 2003, p. 14).

O surgimento do Novo Sindicalismo 
através das oposições sindicais (1964-1978) 
levaria a uma crítica desta estrutura sindical. 
O sindicalismo classista toma por base a 
luta de classes. Há muitas contradições no 
processo de luta e organização sindical na 
atualidade. O Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação do Estado de Rondônia – SIN-
TERO há alguns anos aparentemente não 
vem atuando em defesa da gestão democrá-
tica das escolas rondonienses e observa-se 
um elevado nível de corporativismo que 



846

procuramos identificar por meio de nossa 
pesquisa. Se o chamado Novo Sindicalismo 
se apresentava como um sindicalismo de 
massa e de confronto no final da década de 
1970, a partir dos anos de 1990 apresentou-
se como um sindicalismo neocorporativo 
de participação, a exemplo da CUT, como 
afirma Boito Júnior (1994):

Desde o seu surgimento como mo-
vimento de massa em 1978, transi-
tou de um sindicalismo que ‘tendia’ 
à ação unificada de amplos setores 
das classes trabalhadoras contra 
a política de desenvolvimento pró-
monopolista e próimperialista do 
Estado burguês brasileiro – ou, 
pelo menos, contra a política sala-
rial que era um aspecto fundamen-
tal da política de desenvolvimento 
– para uma ação sindical na qual 
os diferentes setores das classes 
trabalhadoras isolam-se em suas 
reivindicações específicas, desen-
volvem uma nova segmentação 
corporativa, e procuram reduzir 
as perdas de seu setor particular 
numa conjuntura de crise, mesmo 
quando a redução das perdas im-
plica a aceitação ativa da política 
de desenvolvimento pró-monopo-
lista e pró-imperialista (BOITO 
JR., 1994, p. 23).

O Corporativismo sindical a partir do 
governo Collor, se intensificou com as ten-
dências ‘neocorporativas’ de participação e/
ou negociação que passaram a se tornar he-
gemônicas no sindicalismo brasileiro. Alves 
(2000) e Antunes (1999) consideram que, a 
partir da era neoliberal, consolidaram-se no 
interior da CUT posturas moderadas que ca-
minham para um processo de conciliação de 
classes, num claro movimento de defensiva 
frente ao processo de avanço neoliberal de 
reorganização do trabalho. 

Com isso, paulatinamente se tem uma 
mudança significativa de discurso que não 
mais representam proposições de mudanças 
profundas, mas de algo que, no máximo, che-
ga a defender “políticas públicas” voltadas 
para superar as “desigualdades” e a “exclusão 
social”, expressas, principalmente, a partir 
do momento em que o projeto eleitoral do 
PT chega ao objetivo que era o de conquistar 
a presidência da república em 2002. Há um 
processo de acomodação e de colaboração di-
reta entre o movimento sindical e social que 

será engessado e cooptado (ROCHA, 2011, p. 
43).

Um exemplo concreto deste processo de 
cooptação é o ato do Governo em sancionar 
no ano 2008 a Lei 11.648 que instituiu as 
centrais sindicais, um dos atos mais explí-
citos de corporativismo escancarado que 
atrela ainda mais ao Estado o movimento 
sindical brasileiro, já que através da referida 
lei as Centrais sindicais passaram a ganhar 
10% da contribuição sindical, tributo pago 
obrigatoriamente pelos trabalhadores, reco-
lhidos pelo Estado e repassado às centrais e 
sindicatos como se esses fossem autarquias 
do Governo Federal.

SINTERO: Contradições entre o dis-
curso combativo e a prática oportu-
nista

O Sindicato dos Trabalhadores em Edu-
cação no Estado de Rondônia – SINTERO 
foi fundado nos dias 25 e 26 de fevereiro de 
1989 em um Congresso realizado na cidade 
de Ouro Preto do Oeste. Há informações de 
que ocorreram diversos encontros antes da 
formalização de um Sindicato que represen-
tasse todos os trabalhadores em Educação 
em Rondônia. Em seu breve histórico na 
página do Sindicato consta um apanhado 
geral das diversas lutas que os trabalhadores 
em educação travaram, mas que se resumem 
à sua maioria em lutas salariais.

Diferente das disputas que ocorriam 
em outras regiões do país, a fundação do 
SINTERO foi fruto de um trabalho político 
do Partido dos Trabalhadores – PT que ini-
cialmente polarizou com PC do B, mas que se 
tornou a direção hegemônica da fundação até 
a atualidade. Como boa parte de sua direção 
pertence ao quadro do Partido dos Trabalha-
dores, esse sindicato também compõe a base 
da CUT – Central Única dos Trabalhadores, 
que também é dirigida pelo PT e da CNTE – 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação.

Uma pesquisa realizada nos sites da 
CUT e CNTE identificou de forma preliminar 
que estas organizações sindicais também não 
tem aprofundado qualquer análise sobre as 
políticas educacionais impostas pelo MEC 
com a exceção da discussão acerca do Piso 
Nacional de Educação e do Plano Nacional 
de Educação, ou seja, as discussões variam 
de forma superficial no que se refere à rea-
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justes salariais da categoria e luta em torno 
do financiamento da Educação.

O discurso produzido de que o Sindica-
to tem o papel de lutar por uma educação de 
qualidade não tem gerado qualquer espaço 
de discussão para debater, por exemplo, o 
conjunto de políticas educacionais de cará-
ter neoliberal e conservador que chegam à 
escola pública através de diversos progra-
mas do MEC e Governo do Estado.  Não há 
qualquer análise ou manifestação sobre as 
“formações” existentes que são ofertadas aos 
trabalhadores em educação de Rondônia ou 
qualquer discussão que possibilite contrapor 
o que está posto.

Os atuais dirigentes regionais do SIN-
TERO encontram-se no segundo mandato 
e as principais abordagens com base nas 
entrevistas realizadas referem-se a um con-
junto de lutas que tem respectivamente, esta 
ordem de prioridade: valorização salarial, 
ambiente de trabalho e redução da jornada 
semanal. Há uma crítica ao autoritarismo do 
governo, mas expresso num certo conformis-
mo ao realizarem uma comparação com o 
governo anterior.

Em relação à Gestão democrática, a 
afirmação é a de que esta é uma bandeira 
histórica dos trabalhadores em educação, 
mas que ao longo do tempo foi perdendo o 
foco. Reconhecem que há um descrédito da 
categoria, mas identificam como um proble-
ma da “base”, ou seja, “muitas vezes culpa 
do trabalhador, em não buscar informação”. 
Em dado momento, transferem a responsa-
bilidade para a categoria frente a desmobi-
lização: “Eu diria que os trabalhadores estão 
cansados, são poucos que ainda tem fôlego 
para irem para luta e cobrar de todos”.

Outro dirigente sindical afirma que “os 
nossos alunos estão desmotivados em ir à 
escola, local esse que deveria dar prazer. 
Encontra-se também, trabalhadores des-
preparados o que é lamentável”, e ainda, 
“A classe deveria participar de congressos, 
curso de formações, no entanto muitos não 
almejam sair do mundo onde vive. E isso faz 
com que a educação seja prejudicada”. As 
falas de dirigentes, contrastadas com as dos 
entrevistados, professores, supervisores e 
orientadores, são divergentes. Em sua maio-
ria há uma crítica à direção do Sindicato, 
como observamos em uma das entrevistas:

[...] O sindicato quanto a gente 
criou era diferente, hoje virou po-

litiqueiro faz politicagem pra ir 
subindo pra ver se vira um depu-
tado, um prefeito, vê o Sobrinho, 
prefeito de Porto Velho, foi o nosso 
primeiro presidente do SINTERO. 
Foi virou vereador, até virar pre-
feito, assim tantos outros, às vezes 
dá errado, o Nereu nós elegemos e 
depois não conseguiu a reeleição. 
Quem apronta muito acaba sendo 
marcado pela categoria. Infeliz-
mente o SINTERO de hoje não é 
mais o mesmo de quando criamos 
há 20 anos e participei da funda-
ção do SINTERO [...]. (PROFES-
SOR DA ESCOLA A)

Entre dirigentes regionais do Sindicato 
e demais entrevistados, o que identificamos 
preliminarmente em comum é que há uma 
crítica ao autoritarismo existente na rede 
pública estadual, considerando que o atual 
modelo de Gestão democrática foi instituído 
por decreto e os critérios não atendiam aos 
interesses da comunidade escolar que sequer 
participou efetivamente da elaboração dos 
mesmos. Contudo, as críticas apresentam-
se de forma superficial observando-se que 
há certo desconhecimento das políticas 
educacionais tanto na esfera estadual, como 
federal.

A educação em Rondônia apresenta 
traços de semifeudalidade através de uma 
prática coronelícia onde toda estrutura ad-
ministrativa das instituições do Estado, seus 
cargos técnicos e políticos concentram-se 
nas mãos de pessoal nomeado pelos detento-
res do poder local e para estar a seu serviço, 
mesmo aqueles professores que ocupam car-
gos e passam a ser opressores de sua própria 
classe (SOUZA, 2010, p. 270).

Analisamos o Decreto n. 16.202, de 
20 de setembro de 2011assinado pelo go-
vernador Confúcio Moura, que dispõe sobre 
os critérios e condições para a realização das 
eleições para diretores e vice-diretores de 
escolas estaduais.

Conforme o decreto, as eleições devem 
ser realizadas, concomitantemente, em todas 
as escolas estaduais a cada três anos. Os 
votantes são os servidores efetivos, alunos 
do 6º ano do ensino fundamental regular 
em diante, com idade de 16 anos ou acima; 
alunos da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) com 16 anos de idade ou mais; mãe, 
pai ou responsável por aluno menor de 16 
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anos (artigo 6º). 
De acordo com o referido decreto podem 

candidatar-se: professores com formação em 
pedagogia ou licenciaturas pertencentes ao 
quadro efetivo de pessoal civil do Estado de 
Rondônia ou ao quadro do Governo Federal 
à disposição do Estado, com vínculo de 40 
horas semanais de trabalho. De acordo com 
o artigo 3º do referido Decreto só podem 
candidatar-se professores que já tenham 
cumprido o estágio probatório e estejam tra-
balhando na escola na qual pretenda concor-
rer há pelo menos dois anos consecutivos, se 
pedagogo ou licenciados não habilitado em 
Administração Escolar, 05 anos de exercício 
profissional no Estado de Rondônia. 

O artigo 5º dispõe que os profissionais 
que tiverem suas candidaturas homologadas 
ainda precisarão participar de curso de for-
mação de gestores de educação pública, ela-
borar e apresentar um plano de gestão para a 
escola na qual se candidatou e assinar termo 
de compromisso de adesão e participação 
no curso de especialização para gestores de 
educação pública, caso venha a ser eleito. 
A SEDUC promoveu um curso de formação 
continuada para gestores, com duração de 
20 horas, entre os dias 24 de outubro a 11 
de novembro a todos os candidatos, a fim 
de habilitá-los ao bom exercício da gestão 
escolar. A formação dos gestores faz parte do 
processo de reprodução das formas da gestão 
empresarial impostas nos pacotes da Escola 
de Gestores. O Programa Nacional Escola de 
Gestores da Educação Básica Pública, que faz 
parte das ações do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), reproduz os “processos 
de gestão escolar compatíveis com a proposta 
e a concepção da qualidade social da educa-
ção, baseada nos princípios da moderna ad-
ministração pública e de modelos avançados 
de gerenciamento de instituições públicas 
de ensino, buscando assim, qualificar os 
gestores das escolas da educação básica” 
conforme descrito no Portal do MEC (http://
portal.mec.gov.br). Há profundas contradi-
ções nesse processo de gestão democrática. A 
gestão democrática almejada historicamente 
pelos trabalhadores em educação está anos 
luz desta imposta pelo governo do Estado 
de Rondônia. Na verdade, o que se pretende 
é manter o controle absoluto sobre a ges-
tão escolar a partir dos princípios e ações 
formuladas pelas agências multilaterais do 
imperialismo. A gestão democrática obriga 

os novos diretores a seguir a linha de gestão 
já definida. Esses cursos têm por objetivo 
exercer o controle das escolas e enquadrar 
a gestão dos eleitos nos princípios e normas 
do PDE e outros programas orientados pelo 
Banco Mundial.

Há normas estabelecidas no Decreto 
que são ilegais, como o fato de professores em 
período probatório não poderem candidatar-
se. A Constituição Brasileira prevê isonomia 
para todos os servidores e os direitos devem 
ser exercidos por todos. 

Nas entrevistas foi unânime a informa-
ção de que não houve nenhuma discussão 
com a comunidade escolar sobre essa “gestão 
democrática de Confúcio”. 

Gráfico 1- Opinião sobre Decreto n. 16.202/11.
Elaboração: Silmara Ferreira Lopes

Cerca de 42,% dos entrevistados não 
concordam com o referido decreto e a forma 
como foi instituído, 51,8% concordam, 6,2% 
concordam em parte, e  alegam que nem 
ao menos o conhecem, pois nem mesmo o 
SINTERO discutiu ou contestou o Decreto 
n. 16.202/11 com a categoria.  

A implantação da chamada “gestão de-
mocrática” foi feita às pressas pela SEDUC. 
A comunidade escolar agiu com apatia. Em 
algumas escolas só houve uma chapa na 
disputa, noutras a SEDUC “arrumou” uma 
chapa “laranja” para disputar a fim de legi-
timar o pleito. 

A gestão democrática da educação foi 
negada na LDB quando permitiu que os sis-
temas de ensino a regulamentassem, o que 
não correu na maior parte do país.  Não há 
norma geral que regulamente o processo de 
escolha de gestores, o que resulta em impo-
sições de normas via decreto, como foi o caso 
de Rondônia. 

No contexto do capitalismo burocrático 
as relações são extremamente autoritárias, 
pois não há consideração sequer com as 
instâncias deliberativas. A totalidade dos 
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professores entrevistados até o momento 
não conhecem o regulamento e o papel dos 
Conselhos Escolares instituídos na escola 
no ano de 2011, no mesmo pacote da gestão 
democrática. 

Ao serem perguntados sobre a carga 
horária 73,8% dos entrevistados disseram 
trabalhar além da mesma, excedendo às 40 
horas propostas no contrato de trabalho, 
indo à escola fora de seu horário previsto 
e levando trabalho para casa, acumulan-
do-o com os serviços domésticos. Segundo 
professor da escola E: “O que a gente mais 
leva são trabalhos, provas, diários e planos 
para elaborar provas [...] quanto a algumas 
disciplinas como de filosofia e sociologia não 
tem livros aqui na escola, você tem que ficar 
pesquisando materiais em outros cantos!”. 
Na Escola D cerca de 90% dos professores 
trabalham 60 horas semanais, ou seja, pos-
suem dois contratos de trabalho. 

Essa situação é causada pelos baixos 
salários, apontados como o maior fator de 
opressão. Diversas formas de opressão foram 
identificadas através das entrevistas, entre 
os docentes 64,5% apontam o baixo salário, 
o não reconhecimento pela sociedade como 
profissional da educação, a falta de infraes-
trutura, falta de autonomia, como forma de 
desvalorização profissional; além da pressão 
e burocracia impostas pelo governo e até pe-
los próprios colegas de trabalho. Da mesma 
forma, 81,82% dos diretores e supervisores/
coordenação pedagógica expressam a mesma 
opinião que os professores, além da carga 
horária excessiva e do fracasso escolar que 
recai sobre estes.

Há uma prática constante de relações 
semiservís nas escolas. Muitos trabalhadores 
em Educação atestam em depoimentos uma 
relação autoritária por parte da SEDUC que 
é reproduzida pelos diretores de escola. 
Recentemente em Rolim de Moura, as di-
reções de escola foram orientadas a proibir 
manifestações estudantis que questionavam 
o aumento salarial de vereadores. Muitos 
estudantes foram denunciados ao Conselho 
Tutelar e à promotoria do município. Pro-
fessores e estudantes foram convocados a 
prestar depoimentos à Delegacia de Polícia 
Civil. As relações autoritárias não são ques-
tionadas pela direção do SINTERO, tendo 
em vista que esse sindicato é dirigido pelo 
PT, que compõe a base de sustentação do 
governo Confúcio Moura (PMDB). A coação 

só não impediu a ousadia dos estudantes 
que não se intimidou e manteve os protestos 
denunciando também o autoritarismo nas 
escolas.

O SINTERO não dirige lutas contra a 
precarização do trabalho docente, as políticas 
do Banco Mundial e as relações autoritárias 
na escola. Há um processo de naturalização 
dessas relações.

O processo de subordinação por que 
passa os trabalhadores em Educação da rede 
pública estadual é conhecida. Mesmo no pro-
cesso de construção da “Gestão democrática” 
do governo do Estado os dirigentes sindicais 
dizem que não há autonomia e através de um 
conformismo identificam que os trabalha-
dores têm que se adequar à estrutura e que 
antes era muito pior.

Segundo Souza (2010), por se trata-
rem de políticas gestadas no escritório do 
Banco Mundial e distribuído como modelo 
até a mais humilde secretaria de educação 
municipal que recebe ordens de efetivação 
dessas políticas, “o processo de implantação 
é doloroso, cheio de contradições, mas que 
aos poucos vai envolvendo os professores, 
que acabam se encantando” pelo discurso 
de que estes são os “novos” modelos de 
educação, incentivados e até coagidos a in-
gressarem nesses programas “educacionais” 
que privilegiam publicações vazias. Uma 
parte considerável desses trabalhadores so-
fre um processo de precarização do trabalho 
docente, “não possuem autonomia didático-
científica, não possuem autonomia de gestão 
e se submetem aos processos mais rudes de 
obrigação e servidão às políticas implantadas 
nas escolas”, onde acabam por se “adaptar” 
às imposições externas (SOUZA, 2010, p. 
270 e 271).

É preciso analisar de forma mais con-
creta como o capital identifica os trabalha-
dores em Educação, considerando que estes 
têm um papel fundamental na formação da 
“única mercadoria sobre a qual depende o 
sistema capitalista: a força de trabalho” e são 
“perigosos porque estão intimamente liga-
dos à produção social da força de trabalho”, 
(HILL, 2003, p. 4) razão pela qual precisam 
ser tutelados pelos programas governamen-
tais.

Ao serem confrontadas as entrevistas 
dos dirigentes sindicais com os demais en-
trevistados, observamos inúmeras contradi-
ções. Ou seja, para os dirigentes uma grande 
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satisfação com a atuação enquanto aparelho 
de extensão do poder do estado, por outro 
lado, entre os profissionais da educação há 
uma indignação com as praticas maquiavéli-
cas dos dirigentes. 

Identificamos uma enorme distancia 
entre o discurso e a pratica dos dirigentes 
sindicais. Isto é demonstrado nas afirmações 

dos professores entrevistados, coletadas em 
nossa pesquisa de campo. Questionados 
sobre a atuação do SINTERO, se este tem 
lutado pela gestão democrática e se posi-
cionado em relação às políticas do governo 
para a educação, as respostas apresentadas 
foram, em sua maioria, apontando críticas 
severas. Vejamos:

QUADRO I - PRINCIPAIS RESPOSTAS DOS 
PROFESSORES*

Quant %

Sindicato pelego; não tem trabalho de base; faz negociata com 
governo; direção oportunista; não informa a base; não se preocupa 
com os problemas da educação; Sindicato é trampolim político

21 67,7

Sindicato atuante nos problemas da educação embora com problemas 
na direção; O problema do sindicato é a base que não é atuante; 
sindicato somos nós e a luta deve ser de todos.

07 22,6

Sindicato inoperante; pouca ação; falta experiência para conduzir a 
luta 01 3,2

Não respondeu; não quis opinar; não participa 02 6,5
TOTAL 31 100%

* Quadro elaborado pela equipe de pesquisadores a partir da sistematização das entrevistas

Dos 31 entrevistados, 21 apresentou 
críticas contundentes à atuação da direção 
do Sindicato, representando 67,7%. Outros 
22,6% consideram o sindicato atuante, mas 
ponderaram os problemas na Educação. É 
um número que consideramos alto, ocasio-
nado, entre outros fatores, pela atuação da 
direção do SINTERO frente as negociações 
com o governo, nas últimas greves da edu-
cação. 

Entre os diretores e supervisores, as 
críticas permaneceram. Sendo que apenas 
dois, dos onze entrevistados, afirmaram que 
o sindicato é atuante, mesmo com problemas 
na direção, representando em termos per-
centuais 18,18%. A crítica de que o sindicato 
é inoperante, pouco atuante e distante da 
base, representa os outros 18,18%. A crítica 
mais direta e dura, de denúncia à direção do 
Sindicato, representa 54,55%. Vejamos:

QUADRO II – PRINCIPAIS RESPOSTAS SUPERVISORES E 
DIRETORES*

Quant. %

Sindicato pelego; não tem trabalho de base; faz negociata com 
governo; direção oportunista; não informa a base; não se preocupa 
com os problemas da educação; Sindicato é trampolim político

6 54,55

Sindicato atuante embora com problemas na direção; O problema do 
sindicato é reflexo da base; a luta só é salarial sem se envolver em outras 
questões.

2 18,18

Sindicato inoperante; pouca ação; distante; 2 18,18
Não respondeu; não quis opinar; não participa 1 9,09
TOTAL 11 100%

* Quadro elaborado pela equipe de pesquisadores a partir da sistematização das entrevistas

Observamos que a base do SINTERO 
enfatiza que os avanços registrados pela ca-
tegoria até o presente momento são de pouca 
validade, visto que o sindicato simplesmente 
não pensa em sua base como um todo. Alguns 
trabalhadores acreditam, e puderam teste-
munhar na prática, que os representantes 
sindicais estão na direção pelo simples fato 
de desta ser um “trampolim” político que não 
atende aos verdadeiros interesses da classe.

Uma educação pública sucateada pre-

judica não só a categoria dos trabalhadores 
em educação, mas a população de uma forma 
geral. Neste sentido as entidades sindicais 
quando restringem suas lutas às questões 
econômicas, esquecem que são os trabalha-
dores de uma forma geral os prejudicados 
com uma educação de péssima qualidade 
(MATTOS, 2009, p. 151). Em muitas entre-
vistas, percebe-se o descontentamento da 
categoria em afirmar que a direção sequer 
tem respondido aos anseios da categoria em 
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relação às questões econômicas. Isto porque, 
segundo os entrevistados, os dirigentes 
perpetuam-se no poder e seguem as orien-
tações políticas e acordos realizados com os 
governos de plantão. A passividade dos diri-
gentes é identificada como “peleguismo” já 
que boa parte destes faz parte de um partido 
que compõe a base de sustentação do atual 
governo.

Conclusão
Concluímos, então, que o Brasil é um 

país de capitalismo burocrático, que é o tipo 
de capitalismo engendrado pelo imperialis-
mo nos países atrasados, ou seja, semifeudal 
e semicolonial, dominado pelo imperialismo 
em sua estrutura econômica e social (LE-
NIN, 1979; GUZMÁN, 1974). As políticas 
educacionais de formação de professores e 
gestores das escolas estaduais da Zona da 
Mata são hegemonicamente formuladas, 
dirigidas e financiadas pelo imperialismo, 
e suas origens são desconhecidas tanto do 
conjunto dos professores, quanto pelos diri-
gentes sindicais.

E, por fim, o sindicato como parte de 
uma estrutura corporativa, age como apêndi-
ce do Estado mesmo se apresentando como 
espaço questionador das práticas estatais, 
aqui identificadas apenas para justificar a 
sua existência. Há um nível de alienação de 
dirigentes sindicais quanto às causas do su-
cateamento da educação pública e da nature-
za das políticas educacionais orientadas pelo 
imperialismo e suas agências multilaterais. 

Este nível de incompreensão política é 
reproduzido para o conjunto dos trabalha-
dores em Educação. Esta prática reforça o 
controle ideológico sobre a escola através da 
submissão dos trabalhadores em Educação e 
o conseqüente processo de perda de identi-
dade enquanto agente de transformação.
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Da que trai e da que apanha, o universo íntimo feminino em 
Chico Buarque e Nelson Rodrigues

Márcio Roberto Vieira Cavalcante
Universidade Federal do Acre

Introdução
Se acaso me quiseres / Sou dessas 
mulheres / Que só dizem sim / Por 
uma coisa à toa / Uma noitada boa 
/ Um cinema, um botequim / E, se 
tiveres renda / Aceito uma pren-
da / Qualquer coisa assim / Como 
uma pedra falsa / Um sonho de 
valsa / Ou um corte de cetim / E eu 
te farei as vontades / Direi meias 
verdades / Sempre à meia luz / E 
te farei, vaidoso, supor / Que és o 
maior e que me possuis / Mas na 
manhã seguinte / Não conta até 
vinte / Te afasta de mim / Pois já 
não vales nada / És página virada 
/ Descartada do meu folhetim

Tanto quanto um folhetim1, o universo 
da intimidade feminina vem sendo lido e 
se tornando alvo de construções literárias 
as mais diversas. A busca entre amantes; o 
homem que ama; a mulher que sofre pelos 
amores não correspondidos; as traições 
inconfessáveis; os crimes passionais e pa-
chorrentos; a mulher que chora em silêncio 
Atrás da Porta2; a Moça dos Sonhos3; as 
identificações com Geni4; A impossibilidade 
de amar e ser feliz5; A mulher que espera e 
deseja apanhar para ter certeza que há amor; 
A mulher que trai e perdoa; vêm sendo pano 
de fundo e trama fundamental para diversos 
textos literários e construções musicais ao 
longo dos tempos. A condição feminina, es-
pecificamente, vem se tornando, em período 
recente, um dos objetos por excelência da 
Música Popular Brasileira. Desde constru-
ções com maior alcance nos meios populares, 
que tendem à vulgarização e banalização, até 
as construções mais refinadas e de pouca 
inserção nesses mesmos meios, é a mulher e 
seu universo íntimo que aparecem delinea-
dos nessas manifestações artísticas literárias. 

Para muito além da tentativa de cons-
truir modelos ou de impor normas, essas ma-
nifestações culturais acabam se constituindo 
como processos pedagógicos ou pedagogias 
culturalmente construídas que apontam 
para muitas possibilidades de perceber e 

compreender a mulher. A forma como as 
mulheres aparecem em algumas músicas, 
por exemplo, corresponde de forma fiel aos 
valores, preconceitos e sentidos de um deter-
minado segmento social da qual a música se 
insere. Nesse sentido, a manifestação cultu-
ral corresponde em suas diferentes facetas às 
formas socialmente construídas e que são de 
uso comum do lugar social da qual faz parte. 
É fácil constatar que na grande maioria dos 
casos o contexto social e cultural se coloca 
como condição de possibilidade para a 
criação de músicas e outras manifestações, 
expressando um determinado sentido. A 
literatura e a música são, portanto, fontes 
privilegiadas para a compreensão das dife-
rentes imagens coletivas sobre o universo 
íntimo feminino. 

No entanto, existe em alguns casos, Chi-
co Buarque e Nelson Rodrigues, por exemplo, 
a possibilidade de uma significativa negocia-
ção de sentido6 entre o universo intelectual 
dos autores e as condições de possibilidade 
da manifestação artística. Os dois poetas 
conseguiram com os seus trabalhos construir 
as formas mais perfeitas e igualmente polê-
micas de traduzir o universo feminino e, so-
bretudo, a relação entre homens e mulheres, 
rompendo com as formas e com os modelos 
estabelecidos ou com as contestações femi-
nistas. Para mais além das formas usuais ou 
libertarias o auto-intitulado Reacionário7 ou 
o aclamado Amante8 conseguiram esquadri-
nhar com maestria as relações amorosas, e 
especificamente, a alma feminina. A mulher 
em suas poesias e crônicas serve de metáfora 
da condição humana desencontrada ou em 
completo desalento9. As crônicas flertam na 
caminhada entre uma mulher oprimida por 
um cotidiano inóspito, a humilhada10 que 
passa por cima de sua condição e implora Pelo 
amor de Deus / Não vê que isso é pecado, 
desprezar quem lhe quer bem / Não vê que 
Deus até fica zangado vendo alguém / Aban-
donado pelo amor de Deus... / Não vê que 
isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem 
/ Não vê que Deus até fica zangado vendo 
alguém / Abandonado pelo amor de Deus.11 
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A outra que se liberta dos grilhões de uma 
realidade masculinizada, negociando com 
seus sentidos, transgredindo ao se subme-
ter a condição de a Diabólica12. Já a poesia 
aponta para um tipo especifico de enredo que 
identifica uma significativa transitoriedade 
entre a doméstica submissa, humilhada e en-
velhecida pelos anos de violência que a vida 
vem lhe impondo e a uma espécie de Ana de 
Amsterdam13 que não teme em exercer sua 
feminilidade e afetividade sem amarras, che-
gando ao nível de sensibilidade e compreen-
são de poder dizer Te perdôo / por te trair14. 
Ou em uma situação tal de emancipação e 
libertação que lhe permite proclamar Agora 
já passa da hora /Tá lindo lá fora / Larga a 
minha mão / Solta as unhas do meu coração 
/ Que ele está apressado / E desanda a bater 
desvairado / Quando entra o verão15

 
Súbito me encantou 

A moça em contraluz 
Arrisquei perguntar: quem és? 

Mas fraquejou a voz 
Sem jeito eu lhe pegava as mãos 

Como quem desatasse um nó 
Soprei seu rosto sem pensar  
E o rosto se desfez em pó...16

De todas as maneiras17 que o poeta e o 
cronista encontraram para construir a mais 
sutil e ácida tradução da alma feminina e 
da relação amorosa, sem dúvidas a que é 
mais significativa e importante, é aquela, 
presente na poesia e na crônica, que constata 
que quanto mais for possível se aproximar 
do universo feminino, mas longe se estará 
do que de fato ele é. O ato de os autores em 
questão esquadrinharem tal universo consis-
te exatamente nas possibilidades que o texto 
literário dispõe de perceber que a condição 
para se aproximar do objeto é saber garantir 
a devida distância. O espaço necessário entre 
o como o autor vê e a constatação da impos-
sibilidade de ver como de fato é. Essa lógica, 
se é que podemos utilizar esse termo para o 
que está sendo proposto, demonstra a sensi-
bilidade que o poeta e o cronista construíram 
para perceber que a realidade da qual eles se 
debruçam é extremamente multifacetada e 
complexa para ser abarcada. “Tudo que não 
invento é falso” 18.

Todo dia ela faz tudo sempre igual
Me sacode às seis horas da manhã

Me sorri um sorriso pontual
E me beija com a boca de hortelã...

Todo dia eu só penso em poder parar
Meio-dia eu só penso em dizer não

Depois penso na vida pra levar
E me calo com a boca de feijão... 19

O contexto em que esse multifacetado 
universo íntimo se localiza e se desenrola é, 
fundamentalmente, a cidade. As mulheres 
de Chico e de Nelson são essencialmente 
bichos urbanos que sofrem por um Cotidiano 
de repetição e tédio. A dona de casa e/ou a 
mulher de frete aparecem na contramão do 
cotidiano masculino, produtivo e válido. Es-
tão sempre a passar por aí como se a cidade 
fosse um vão20 ou em outro caso a esperar 
no portão por aquele que vai em busca do 
salário pra poder lhe sustentar21. Nesse 
Sentido, a cidade se constitui como palco das 
mais particulares e íntimas tramas e dramas 
da vida privada feminina. Ou no botequim 
da esquina, solução dos problemas de quem 
ama, no caso do poeta, ou na da redação de 
um jornal, recheada de cafajestes, no caso do 
cronista, é a mulher que toma a cena se mos-
trando ou pela boca da figura masculina, seja 
ela cronista ou poeta, ou pela sua própria, se 
falando e se afirmando como condição pri-
meira desse significativo e complexo drama 
afetivo-sentimental urbano.

Depois do que ela fazia nos lota-
ções nada mais a espantava. Pas-
sou a noite toda fazendo quarto. 
No dia seguinte, a mesma cena. E 
só saiu, à tarde, para sua escapa-
da delirante, de lotação. Regressou 
horas depois. Retomou o rosário, 
sentou-se...22

O cotidiano feminino, mesmo na con-
tramão do que é estabelecido ou socialmente 
aceito, gira em torno da figura masculina. 
Esta aparece como contraponto / comple-
mento de um universo que é essencialmente 
doméstico e privado ou o universo do cabaré 
e do boteco, pensando em uma escala públi-
ca. A mulher do poeta e do cronista aparece 
hora como mulher privada, enclausurada em 
seu lar, esmagada pela autoridade do marido, 
esposo, provedor do seu sustento e senhor de 
seu destino, hora como a mulher lasciva que 
representa para o primeiro modelo descrito 
de mulher a ameaça de um lar desfeito, a 
dissolução dos bons costumes, a perda de 
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seu provedor, e para a figura masculina, a 
possibilidade de realizações sexuais que não 
se deve e pode encontrar em casa, a aventura 
e transgressão da vida doméstica, monótona 
e sem atrativos. Sendo que um modelo de 
mulher pode transitar para outro de forma 
muito simples e rápida, dependendo de seu 
comportamento e conduta em relação ao 
homem. 

A possibilidade de justificar a sua condi-
ção através de um amor barato23, de um ato 
de comprar e vender amor sem sentir amor 
por parte do universo masculino é o que vem 
garantido as representações de uma mulher 
que se aceita e se afirma como Ana do dique 
e das docas / Da compra, da venda, da troca 
das pernas / Dos braços, das bocas, do lixo, 
dos bichos, das fichas / Sou Ana das loucas / 
Até amanhã / Sou Ana, da cama / Da cana, 
fulana, bacana (sacana) / Sou Ana de Ams-
terdam24. Pode-se mesmo afirma que nas 
crônicas e nas poesias, a noção de libertação 
e emancipação feminina vem a ser uma cons-
trução masculina, reforçando e mantendo os 
grilhões do preconceito.

Quando olhaste bem nos olhos 
meus / E o teu olhar era de adeus 
/ Juro que não acreditei / Eu te es-
tranhei / Me debrucei / Sobre teu 
corpo e duvidei / E me arrastei e 
te arranhei E me agarrei nos teus 
cabelos / No teu peito (Nos teus pe-
los) / Teu pijama / Nos teus pés / 
Ao pé da cama / Sem carinho, sem 
coberta / No tapete atrás da porta 
/ Reclamei baixinho / Dei pra mal-
dizer o nosso lar / Pra sujar teu 
nome, te humilhar / E me vingar a 
qualquer preço / Te adorando pelo 
avesso / Pra mostrar que inda sou 
tua / Só pra provar que inda sou 
tua...25

O poeta cantou como poucos a infelici-
dade amorosa presente no universo íntimo 
de suas protagonistas. Traduziu com suas 
poesias cantadas toda a dor e o prazer que 
há no desafio cotidiano de querer e amar o 
diferente, virando do avesso o sentimento 
de frustração pelo amor traído ou não cor-
respondido. O cronista transitou com muita 
habilidade entre o sublime e o patético que 
há em todas as relações amorosas que des-
creve. Em todas elas o que salta aos olhos é 
a assimetria que há na relação afetiva. Não 
uma relação onde a mulher exerce uma 

posição de inferioridade em relação ao ho-
mem, ou o inverso, mas uma significativa 
assimetria que transcende a relação entre os 
sexos. Uma significativa impossibilidade de 
diálogo e realização afetiva que na crônica 
aparece como inerente a condição humana. 
Um processo de individualização onde, cada 
vez mais, o outro é convertido no diferente, 
e por isso, no inimigo, no estranho, naquele 
que deve e pode ser convertido no mesmo, 
no igual. Esse processo tirânico de tornar o 
diferente no igual é o que causa o estranha-
mento entre os sujeitos e a impossibilidade 
na realização afetivo-sentimental.

O segundo me chegou 
Como quem chega do bar 

Trouxe um litro de aguardente 
Tão amarga de tragar 

Indagou o meu passado 
E cheirou minha comida 
Vasculhou minha gaveta 
Me chamava de perdida 

Me encontrou tão desarmada 
Que arranhou meu coração 
Mas não me entregava nada 
E, assustada, eu disse não26

Essa situação de não-lugar afetivo-
sentimental faz com que a relação entre 
homem e mulher, como qualquer outra, 
se torne inexeqüível. Faça com que tanto 
homem, quanto mulher se sinta aban-
donado e descrente do afeto necessário 
à existência e das possibilidades de uma 
vida a dois. Relação que produz um tipo de 
mulher que pede deixe em paz meu coração 
/ Que ele é um pote até aqui de mágoa 
E qualquer desatenção, faça não / Pode ser a 
gota dágua. O cotidiano de repetição e tédio 
que a cidade impõe acaba intensificando um 
processo de coisificação das sensibilidades 
e das afetividades entre homem e mulher. 
Tanto no bar, quanto no cabaré as relações 
estabelecidas têm como pressuposto o efê-
mero e o não-envolvimento, já no âmbito 
doméstico essa possibilidade de não-afeto 
e não-envolvimento torna-se muito mais 
complicada. O sentimento de abandono e de 
mau-amor é intensificado e potencializado 
por homens e mulheres que se encontram 
solitários na vida a dois.

No universo íntimo feminino, como no 
masculino, um dos dispositivos mais usuais 
para a transgressão ou burla dessa realidade 
cruel e cinza é a busca incessante de amor em 



856

outros braços. Condição que leva o humano, 
demasiado humano, a se submeter a qual-
quer hora, qualquer cheiro / qualquer boca, 
qualquer peito / qualquer jeito de prazer / 
qualquer prazer é pouco / qualquer éter, 
qualquer louco / que o meu corpo de criança 
/ não se cansa de querer27.

Esse processo de empobrecimento da 
relação afetivo-sentimental, que é inerente 
ao cotidiano da cidade, torna a vida a dois 
estranha e monótona. O ato de trair se insere 
nessa trama como uma possibilidade de 
liberdade momentânea, como prova da exis-
tência de vida e sentimento em existências 
que se tornaram medíocres e sem atrativos. 
O ato de buscar amor em outros braços, no 
caso do universo feminino, é representado 
pelos autores como conseqüência primeira 
dessa relação desencontrada, como a possi-
bilidade de felicidade efêmera e falsificada, 
como meio de saber que apesar de todo desa-
mor, e de toda dor que há nesse viver, ainda 
são seres sexuados e carentes de emoção. 
Essa postura leva a um tipo de relação não 
muito diferente da que encontram em casa, 
forçando-as a uma busca incessante e a se 
submeterem ao efêmero e ao inseguro. Essa 
condição obriga a acreditarem que mesmo 
que os romances sejam falsos como o nosso 
/ São bonitas, não importa / São bonitas as 
canções / Mesmo sendo errados os amantes 
/ Seus amores serão bons...28.

Tudo isso ocorre no interior, e ao mesmo 
tempo a margem, da relação matrimonial, 
sob seus auspícios. O ato de trair não implica 
necessariamente no rompimento matrimo-
nial, na separação formal entre o casal, e sim 
se constitui como conseqüência primeira do 
prolongamento desta relação e de tudo o que 
isso significa, ou seja, o afastamento e estra-
nhamento, a falta de amor e desinteresse por 
parte do cônjuge, a falta de cuidado de si, o 
desrespeito cotidiano. A relação onde é usual 
esta cena: com todas as palavras feitas pra 
sangrar / Já nos cortamos / Agora já passa 
da hora... / De todas as maneiras que há de 
amar / Já nos machucamos / Com todas as 
palavras feitas pra humilhar / Nos afaga-
mos29.

Toda a sua doçura de menina se 
fundia em paixão, ódio. Então, 
subitamente serena, Regina com-
preendeu que certas esposas pre-
cisam trair para não apodrecer.30

O homem se insere nessa trama, não 

como vitima da sanha e malícia feminina, 
mas fundamentalmente, como a condição 
primeira do adultério feminino. Tanto na 
poesia, quanto na crônica a responsabilidade 
dessa burla extradomiciliar não é somente da 
mulher, mas igualmente, de seu marido. A 
busca de amor em outros braços é reflexo da 
ausência deste em casa. A mulher em Chico 
vai à busca daquilo que não encontra em 
casa, daquilo que o marido faz questão de lhe 
negar. Já as mulheres de Nelson extrapolam 
esse cenário, além de buscar aquilo que não 
encontram em casa, utilizam as relações 
extra-matrimoniais para realizarem seus de-
sejos mais torpes, suas ânsias mais secretas, 
coisa que não fariam e nem teriam coragem 
de realizar em casa.

Essa mulher que trai e que busca rea-
lizações alucinantes fora de casa é solidária 
a condição de seu cônjuge, entende sua 
condição e o perdoa por tê-la obrigado a 
exercer sua feminilidade em outros braços, 
beijando outras bocas, afagando outros cor-
pos. E o perdoa por fazeres mil perguntas /  
Que em vidas que andam juntas / Ninguém 
faz / Te perdôo / Por pedires perdão / Por 
me amares demais / Te perdôo / Te perdôo 
por ligares / Pra todos os lugares / De onde 
eu vim / Te perdôo / Por ergueres a mão / 
Por bateres em mim / Te perdôo / Quando 
anseio pelo instante de sair / E rodar exube-
rante / E me perder de ti / Te perdôo / Por 
quereres me ver / Aprendendo a mentir (te 
mentir, te mentir) / Te perdôo / Por contares 
minhas horas / Nas minhas demoras por 
aí / Te perdôo / Te perdôo porque choras / 
Quando eu choro de rir / Te perdôo / Por te 
trair.

O sexo fora do matrimonio, apesar de 
desejado e planejado, é experimentado com 
muita morbidez pelas mulheres de Chico e 
Nelson. Após a realização de seus desejos e 
satisfação de seus prazeres é para casa que 
elas voltam, são os braços desatentos e co-
nhecidos de seus maridos que lhes serve de 
refugio. Apesar da burla elas não conseguem 
se libertar de seus valores, dos princípios que 
as imobilizam na vida a dois, na relação ma-
trimonial. Reconhecem ao final de tudo que 
só queriam ser amadas, entregariam seus 
corpos a qualquer um, desde que houvesse 
amor31.

Vive dentro de mim / uma cabocla 
velha / de mau-olhado / acocora-
da ao pé do borralho / olhando 
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para o fogo / benze quebranto / 
bota feitiço... / ogum. Orixá / ma-
cumba, terreiro / Ogã; Pai de san-
to... / Vive dentro de mim / a lava-
deira do rio Vermelho / seu cheiro 
gostoso / d`água e sabão / rodilha 
de pano / trouxa de roupa / pedra 
de anil / sua coroa verde de são-
caetano / Vive dentro de mim / a 
mulher cozinheira / pimenta e ce-
bola / quitute bem feito / panela 
de barro / taipa de lenha / cozinha 
antiga / toda pretinha.32

A mulher ficcional de Chico Buarque e 
Nelson Rodrigues, tal qual a da vida real, é 
múltipla e multifaceta. O Eu lírico dos auto-
res conta ou canta a mulher em muitas falas, 
em muitas pessoas. Suas falas são recheadas 
de sentimentos e ambigüidades que as fazem 
na unidade de ser se tornarem muitas e di-
versas. Cada mulher representada na crônica 
ou na poesia trás em sua existência muitas 
outras existências. Essas mulheres agem 
de forma diferente em momentos igual-
mente diferentes, estabelecem processos de 
identificação diversos. Trazem no interior 
de suas existências jardins secretos onde 
guardam os seus segredos mais íntimos, 
aqueles mais inacessíveis, que mostram a 
beleza e a grandiosidade de ser e se fazer 
cotidianamente mulher, exercer essa condi-
ção sem amarras. E só a literatura e a poesia 
que têm a possibilidade de passear por esse 
jardim, colher sua flores e plantar as suas 
novas sementes. Chico Buarque e Nelson 
Rodrigues conseguiram chegar bem próximo 
do que a mulher de fato é, pelo simples fato 
de a inventarem tal como eles as pensavam. 
Tanto na poesia de Chico, quanto na crônica 
de Nelson não há separação entre a mulher 
real e a mulher ideal, esses tipos confluem na 
construção cotidiana dessa mulher possível.  
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres 
de Atenas / Vivem pros seus maridos, or-
gulho e raça de Atenas / Quando amadas, 
se perfumam / Se banham com leite, se 
arrumam / Suas melenas / Quando fusti-
gadas não choram / Se ajoelham, pedem, 
imploram / Mais duras penas / Cadenas 

Notas
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3  A moça dos Sonhos. Edu Lobo/Chico Buarque – 
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4  Geni e o Zepelim. Chico Buarque/1977-1978 – es-
crita para a peça Ópera do malandro.
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Mulher na Amazônia: exclusão, empoderamento, lutas e resis-
tência

Margarete Edul Prado de Souza Lopes
Universidade Federal do Acre

Primeiros passos
A mulher surge como tema de ensaios 

críticos e científicos no Acre somente na 
década final do século XX. Alguns títulos 
que foram publicados nos anos de 1990 são: 
As andanças de Amélia: as transformações 
econômicas e o trabalho feminino na região 
acreana, de Núria Guerreiro; Movimento de 
mulheres do Acre (M. M. A.): pioneirismo 
e efervescência (1982-1988), de Elisabeth 
Santos; Mulheres da floresta: uma historia 
do Alto Juruá, Acre (1890 – 1945), de Cristi-
na Wolff; Resistência e luta das mulheres da 
floresta: vales do Acre e Médio Purus (1988-
1998), de Tereza Almeida Cruz; Conquistas 
femininas: mulheres acreanas no poder, de 
Carmem Caldeira e Damas da noite: sexua-
lidade e prazer como estratégia de sobrevi-
vência, de Maria José Bezerra; Motivos de 
Mulher na Amazônia (2007), de Margarete 
Prado Lopes e Um estudo comparado das 
relações ambientais de mulheres da floresta 
do vale do Guaporé Brasil) e de Mayombe 
(Angola) (2012, também de Tereza Almeida 
Cruz.

A literatura produzida da/na Amazônia 
ainda é pouco ou nada divulgada nos cursos 
de ensino médio e fundamental da Região 
Norte, porque os livros didáticos, em geral, 
acompanham um paradigma urbano sulista, 
oriundo do centro político econômico do 
país, sendo que nem os concursos vestibu-
lares locais desfazem tais equívocos. Perma-
nece ainda no imaginário do povo brasileiro 
a ideia da existência de um país uniforme, 
a chamada “comunidade imaginada” de 
Benedict Andersen, sem as diversidades re-
gionais gritantes, em que a força da ideologia 
centralizadora tenta apagar as diferenças 
pela uniformidade. Assim, por ser uma lite-
ratura excluída, desconhecida, desvalorizada 
em detrimentos de paradigmas sulistas e 
colonizadores, temos que a literatura de 
autoria feminina na Amazônia é duplamente 
marginalizada, porque além de ser nortista, é 
de autoria feminina. Toda essa situação jus-
tificou fazer um estudo da produção ficcional 
das escritoras nortistas e investigar a atuação 

da mulher nas relações de gênero na região 
amazônica. 

Desta forma, nosso objetivo principal, 
em nossas pesquisas da última década, tem 
sido resgatar e analisar a produção ficcional 
de escritoras e poetas do norte, ignoradas 
em âmbito nacional. Fazer uma leitura dos 
modelos de relações de gênero representadas 
nessa literatura de autoria feminina, as quais 
muitas vezes aparecem de uma forma este-
reotipada e baseada nas convicções vigentes 
da sociedade patriarcal. Por conseguinte, 
em meu trabalho de doutorado busquei dar 
visibilidade a uma produção desconhecida e 
desvalorizada, registrando o perfil da escrito-
ra da Região Norte.

Fizemos a leitura dos romances selecio-
nados buscando apreender a configuração 
atual das experiências no campo de estudos 
da mulher e da literatura. Portanto, as bases 
teóricas desse trabalho são os pressupostos 
teóricos e metodológicos da crítica literária 
feminista, das teorias da narrativa lati-
no-americana, com destaque para o Brasil 
e também as teorias sobre as minorias, a 
transculturação, nação e identidade dos 
escritos de Ivia Alves, Elaine Showalter e 
Mary Louise Pratt. Da primeira pesquisa, o 
resultado foi meu trabalho de doutorado, a 
partir do qual publiquei o livro Motivos de 
Mulher na Amazônia, em 2007.

Na continuidade da pesquisa, nos anos 
de 2008 e 2009, trabalhamos com bolsistas 
de iniciação científica, na modalidade PIBIC, 
com financiamento de bolsas do CNPQ, 
realizando estudos e registros da história 
da mulher indígena e mitologias da Região 
Norte, mais especificamente os mitos que re-
presentassem a mulher, ou uma entidade fe-
minina: Yara, a mãe d’água, a Cobra Grande, 
a Matinta Pereira, que é uma corujinha cujo 
canto alerta as pessoas de que estão próximas 
da morte, além das guerreiras amazonas ou 
das também chamadas Icamiabas. Neste ano 
de 2012, estamos retornando ao Mito, e reu-
nindo todas as narrativas de autoria feminina 
cujo tema seja o Mito das Icamiabas, tendo 
nossa atenção sido chamada principalmente 
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para os romances Ycamiabas: filhas da Lua, 
Mulheres da Terra, de Regina Melo, de 
2004; e El tempo de las amazonas, de Mabel 
Moreno, de 1995. Sobre estes dois últimos 
livros se debruçam agora a nossa pesquisa, 
com vistas a mostrar a simbologia do empo-
deramento e da resistência feminina que está 
representada na figura das Icamiabas.

Já houve tempo em que nada se encon-
trava sobre escritos de autoria feminina na 
Região Norte, e foram muitas as obras igno-
radas e jamais mencionadas nos principais 
manuais de Historia da Literatura Brasileira, 
tais como A História Concisa da Literatura 
Brasileira, de Alfredo Bosi, em que os es-
critos de mulheres eram considerados sem 
importância ou por demais secundários para 
ser objeto de pesquisa e estudos dos historia-
dores brasileiros na área literária. A exceção 
tinha que vir da primeira mulher historiado-
ra da literatura brasileira, Luciana Stegagno 
Picchio, com o livro História da Literatura 
Brasileira, que teve sua primeira edição 
publicada em 1972. O curioso é que esta 
primeira historiadora mulher é estrangeira, 
mostrando nitidamente como era fechado 
o círculo das letras em torno de homens 
historiadores no Brasil. A década de 1970 
foi quando as mulheres começaram a ocupar 
cargos de professoras e diretoras de curso 
nas universidades brasileiras, antes funções 
somente exercidas pelos homens. Assim, 
circular um manual de literatura brasileira 
escrito por uma mulher estrangeira era 
razoavelmente aceito na academia. Segundo 
Inês Bressan, Luciana Picchio escreveu este 
livro nas bibliotecas de Roma, Cambridge, 
Massachussets e New Haven, com o título La 
letteratura brasiliana, sob o número 42, de 
uma coleção de 50 volumes, cujo nome era 
Le letteratura del mondo, da editora Sansoni 
(2007, p.147-148). Luciana Picchio mencio-
na algumas mulheres escritoras, entre elas, 
Júlia Lopes de Almeida, escritora brasileira 
do fim do século XIX.

Semelhante a Picchio, outra pequena 
menção é feita das escritoras Eneida de 
Morais e Emilia Freitas, no volume quatro, 
da vasta produção de seis volumes, orga-
nizada por Afrânio Coutinho, também nos 
anos de 1970: A história da literatura no 
Brasil, em que Hélio Peregrino descreve os 
grandes autores e autoras da Região Norte, 
de fins do século XIX a meados do Século 
XX. Mas no ano de 1999, Zahidé Lupinacci 

Muzart, publica, pela Editora Mulheres, da 
cidade de Florianópolis, o primeiro volume 
de Escritoras brasileiras do século XIX, com 
verbetes de mais de 50 escritoras brasileiras: 
Rita Joana de Sousa, Ângela do Amaral 
Rangel, Bárbara Heliodora, Maria Josefa 
Barreto, Beatriz Brandão, Maria Clemência 
da Silveira Sampaio, Delfina Benigna da 
Cunha, Ildefonsa Laura César, Ana Eurídice 
Eufrosina de Barandas, Nísia Floresta Bra-
sileira Augusta, Violante Atabalipa Ximenes 
de Bivar e Vellasco, Clarinda Siqueira, Joana 
Paula Manso de Noronha, Ana Luísa de Aze-
vedo Castro, Maria Firmina dos Reis, Adélia 
Josefina de Castro Fonseca, Maria Benedita 
de Oliveira Barbosa (Zaira Americana), 
Maria Angélica Ribeiro, Izabel Gondim, 
Maria do Carmo de Melo Rego, Rita Barém 
de Melo, Joaquina Júlia Navarro da Cunha 
Meneses de Lacerda, Ana Ribeiro de Góis 
Bittencourt, Júlia Maria da Costa, Amália 
dos Passos Figueiroa, Luciana de Abreu, 
Serafina Rosa Pontes, Adelina Lopes Vieira, 
Josefina Álvares de Azevedo, Emília Mon-
corvo Bandeira de Mello (Carmem Dolores), 
Narcisa Amália, Gabriela de Andrade, Maria 
Benedita Câmara Bormann (Delia), Ignez 
Sabino, Anália Emília Franco, Delminda Sil-
veira, Adelaide de Castro Alves Guimarães, 
Honorata Minelvina Carneiro de Mendonça, 
Carmem Freire, Emília Freitas, Vitalina 
Pompeu de Camargo de Sousa Queirós, Ana 
Faço, Francisca Izidora Gonçalves da Rocha, 
Maria Carolina Corcoroca de Sousa, Ana 
Teófila Filgueiras Autran, Corina Coaraci, 
Luísa Leonardo, Alexandrina da Silva Couto 
dos Santos, Ana Aurora do Amaral Lisboa, 
Revocata Heloisa Figueiroa de Melo e Anna 
Alexandrina Cavalcanti de Albuquerque.

A lista demonstra como era expressiva a 
produção de autoria feminina no Brasil já no 
século XIX. Em nossas pesquisas de resgate 
da produção de mulheres escritoras da/na 
Amazônia, iniciadas desde 1997, encontra-
mos 55 escritoras, produzindo entre 1980 e 
2004, uma rica e constante produção de livros 
de poemas, contos, crônicas e romances (es-
tes em escala ainda muito tímida). Enquanto 
que em toda a Região Norte, nas décadas 
finais do século XX, podemos destacar em 
Manaus: Adalcinda Camarão, Heloisa Lara 
Campos da Costa, Lúcia Rocha Ferreira e Re-
gina Melo; em Belém, temos, além das con-
sagradas Emília Freitas e Eneida de Morais, 
as mais recentes Dulcineia Paraense, Maria 
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Lúcia Medeiros e Olga Savary. No Acre, onde 
a pesquisa feita foi mais densa e exaustiva, 
destacamos os trabalhos de Florentina Este-
ves (Enredo da Memória, de 1990 e Direito 
e Avesso, de 1998), Robélia Fernandes (Con-
versa Afiada – contos, de 1996, Asa de Vida 
– poemas, de 1992; Conversos novamente, 
de 2004 e Contos esparsos, de 2009), Leila 
Jalul, que além dos livros de poesia, tem três 
livros de crônicas/Contos: Suindara (2007), 
Das cobras, meu veneno (2010) e Minhas 
Vidas alheias, de 2011 e a novela Luzinete 
(2012); Vássia Vanessa, autora de dois livros 
de literatura infantil: Quem medo do Mapin-
guari? e Braboletas e Ciuminsetos (2007), 
além do livro de crônicas Indagações de 
Ameixas (2011); Francis Mary, com os livros 
de poesia Gota a Gota (1983), O dia em que 
a lua caiu no açude (1996) e Pré-históricas e 
outras histórias (2004), além de Walquíria 
Raizer com O segundo ponto das reticências 
– 2007, entre outras. Mas em nosso estudo 
atual, temos detido o olhar sobre a ficção 
tematizando as míticas mulheres guerreiras.

Ykamiabas ou Icamiabas? Mito e 
mistério.

Alguns livros muito interessantes foram 
escritos sobre as guerreiras amazonas du-
rante o século XX e inicios deste século XXI. 
Podemos citar: Terra de icamiabas (Abguar 
Bastos), Amazônia Misteriosa (Gastão 
Crulz) e O enigma das Amazonas (Luís 
Galdino). De autoria feminina, encontramos 
os já citados romances Ycamiabas: filhas da 
Lua, Mulheres da Terra, de Regina Melo, 
de 2004; e El tempo de las amazonas, de 
Marvel Moreno, de 1995. 

Iniciamos o estudo de mitos na Amazô-
nia em 2008, com as bolsistas de PIBIC Ro-
berta Rodrigues de Lima e Ísis Ione da Costa 
Veras, com ênfase nas figuras femininas 
presentes na mitologia da floresta. Roberta 
Rodrigues levantou, descreveu e catalogou 
os mitos da sereia Yara, da mãe d’água, da 
corujinha Matinta Pereira, da Cobra Grande, 
com destaque para as Icamiabas, as guerrei-
ras amazonas. O primeiro ponto a ser obser-
vado e destacado é que a região da Amazônia 
herdou seu nome das poderosas Icamiabas, 
chamadas de “as amazonas”, pelo grupo de 
aventureiros espanhóis comandados pelo 
capitão Francisco de Orellana, que navegou 
do Peru pelo Rio Amazonas, em direção ao 

Oceano Atlântico (no século XVI). A lendária 
guerra travada por aquelas mulheres contra 
os invasores espanhóis foi registrada por frei 
Gaspar de Carvajal, cronista oficial da expe-
dição e outros historiadores que exploraram 
e investigaram a região depois dele. 

Em seu romance, Ycamiabas, filhas 
da Lua, mulheres da terra, Regina Melo faz 
várias menções a estes historiadores, como 
por exemplo: Rodrigues Barbosa, que além 
de botânico e naturalista do século XIX, foi 
também historiador e, entre outras obras, 
escreveu Exploração do Vale do Amazonas 
e Exploração do Rio Jamundá, ambas de 
1875, tratando de locais onde habitavam 
as guerreiras. Depois, ele ainda escreveu O 
muyrakitã – um estudo da origem asiática 
da civilização das Amazonas nos tempos pré
-históricos, em 1889. (MELO, 2004, p.28). 
Na linguagem indígena sempre se grafa com 
“y” e “k”: Ykamiabas.

Nosso objetivo principal foi unir os 
estudos de Gênero com os de Mitologia, 
analisando os mitos amazônicos que repre-
sentassem as figuras femininas, sendo que as 
guerreiras amazônicas, Icamiabas na mitolo-
gia regional, foram as que mais chamaram a 
atenção por serem aquelas que simbolizam a 
mulher na esfera do poder, são símbolos do 
empoderamento feminino. Estamos falando 
de mulheres no comando, o empoderamento 
de mulheres desde o nascimento, ainda que 
no isolamento da floresta, na construção e 
manutenção de uma sociedade exclusiva-
mente feminina, em que os bebês do sexo 
masculino eram dados aos índios que os 
geraram, para que fossem criados por seus 
pais. As Icamiabas somente criavam e man-
tinham, em sua comunidade, as crianças do 
sexo feminino. 

Durante o levantamento de dados, 
vimos que os escritos de autoria masculina 
guardam uma imagem estereotipada das 
guerreiras, como mulheres aleijadas, porta-
doras de um seio só, que cortariam a própria 
mama, para melhor carregar o arco e flecha 
com o qual se armam, para guerrear com 
mais empenho. Como discutimos durante a 
realização do relatório final, da bolsista Isis 
Ione Veras, tal suposição somente poderia 
surgir em escritos masculinos, porque nós 
mulheres sabemos o quanto os seios são 
elementos essenciais da vaidade feminina, e 
que as mulheres jamais aceitariam extirpar 
um deles, para serrem guerreiras mais fortes 
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e ágeis, mesmo porque não necessitavam 
de tal artificio para ter força e agilidade. Ao 
contrário, em relatos de autoria feminina, 
encontramos que as mulheres amazonas 
doavam os meninos para suas tribos de 
origem, contudo criavam as filhas capaci-
tadas em lutar, caçar, plantar e sabendo as 
estratégias das condições de vida na mata, 
recebendo treinamento e instruções, em 
variados rituais, desde a mais tenra infân-
cia. Entretanto, somente doavam os filhos 
homens a seus respectivos pais depois de 
um ano de amamentação com leite materno. 
Assim, elas jamais teriam sido aleijadas de 
um peito somente, pois amamentavam seus 
filhos com ambos os seios. No capítulo IX, do 
romance de Regina Melo, podemos ler:

No ano seguinte, após a ama-
mentação, os filhos varões serão 
entregues aos pais que os conce-
beram. As filhas, entretanto, per-
manecerão na Serra da Lua, onde 
aprenderão a manter contato com 
a vida independente e isolada dos 
homens. Desde o nascimento, co-
nhecerão e conviverão com os pe-
rigos da floresta e manterão a tra-
dição das mulheres guerreiras que 
habitam o Monte Yacy-Taperê – o 
Monte Yacamiaba – de prodigio-
sas alturas. O monte escondido dos 
homens. (MELO, 2004, p. 70).

As novas Ykamiabas na cena con-
temporânea

No decorrer da leitura dos romances 
descobertos na pesquisa, percebemos que as 
representações das amazonas, na Europa ou 
na Amazônia, revelaram sempre imagens de 
mulheres corajosas, bélicas, militarizadas, 
destemidas, dispostas a morrer lutando para 
defender sua soberania e liberdade. Na con-
clusão da pesquisa, verificamos com nossas 
bolsistas que muito desta mitologia milenar 
está sendo incorporado por mulheres da Re-
gião Norte, em um resgate do protagonismo 
feminino ancestral. As mulheres no poder 
público, em todos os estados brasileiros, 
as executivas de instituições públicas e pri-
vadas, que assumem cargos de direção, em 
igualdade de condições com os homens, são 
mulheres de responsabilidade pelos destinos 
do Estado. Flávia Skrobot Barbosa Grosso, 
de tradicional família de Manaus, mulher 
recatada e devotada católica, economista for-
mada pela UFAM, casada, mãe de três filhos, 

é o mais emblemático exemplo da ascensão 
feminina aos postos de comando no Amazo-
nas, por tornar-se, em 2003, superintendente 
da SUFRAMA, terceiro cargo mais influente 
do Estado, também com poder de decisão no 
Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. 

No Acre, podemos apontar como exem-
plo a ex-ministra Marina Silva, candidata 
à Presidência da República, em 2010, pelo 
Partido Verde, obtendo a terceira colocação 
entre nove candidatos. Marina Silva, que 
nasceu em 08 de fevereiro de 1958, já se con-
sagrou como defensora da floresta amazônica 
e seus habitantes. Mulher ambientalista, di-
plomata, líder de massas, excelente oradora 
e política brasileira. Ela foi senadora, pelo 
Estado do Acre, durante 16 anos e depois 
foi Ministra do Meio Ambiente, no Governo 
Lula do seu início (2003) até 13 de maio de 
2008, quando renunciou para tratar de ou-
tros interesses e por não desejar mais apoiar 
aqueles que estavam defendendo valores que 
colocam a floresta amazônica em eminente 
destruição. 

O olhar de Regina Melo
Resumindo o enredo do romance de 

Regina Melo, temos a narrativa da estudante 
universitária Yara, que nas aulas de História 
começa a estudar sobre as Icamiabas com 
o professor Benjamim, após receber um 
presente anônimo. O presente misterioso era 
um pedra para usar no pescoço como colar, 
na forma de um muirakitã, antigo amuleto 
usado pelas guerreiras amazonas como 
talismã. Capítulo por capítulo, as aulas de 
história vão reconstruindo o Mito das Ica-
miabas. O  amuleto veio juntamente com um 
bilhete: “Você recebeu um legado, procure 
no mito”. (MELO, 20004, p.20). Depois de 
muita pesquisa e leituras sobre a Icamiabas, 
Yara e seu professor Benjamim viajam juntos 
para a terra das valentes guerreiras, o vale do 
Nhamundá, no coração do Amazonas.. 

Yara vai obtendo um conhecimento 
cada vez maior do culto à mãe Deusa e do 
desprezo da Icamiabas pelos homens, exceto 
umas poucas tribos, cujos homens podiam 
visitá-las anualmente para fecundar as mais 
jovens e lhes fornecer novas filhas, para se-
rem as futuras guerreiras. Yara logo percebe 
que as leituras, a reconstrução do mito, o 
presente recebido, a viagem cheia de aventu-
ras, foi tudo algo planejado para que ela fosse 
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preparada para a missão de sua vida, uma 
vez que ela mesma era descendente das va-
lentes guerreiras: O professor sabia que, aos 
poucos, Yara entraria no universo mítico 
das Ykamiabas. Desde o início pressentira 
o meu interesse em investigar a vida das 
guerreiras. Estava em meu sangue. (MELO, 
2004, p. 62).

Através do mito, Yara descobre suas 
origens, encontra o amor verdadeiro no 
professor Benjamim e até mesmo descobre 
o pai desconhecido, pois era filha de mãe 
solteira. A tentativa de saber tudo sobre as 
Amazonas faz com que Yara tenha que viajar 
para a Capadócia, onde mora o seu pai, que 
era descendente das valorosas guerreiras. 

Destarte, o mito das Icamiabas trans-
forma por completo a vida da jovem, em que 
ela consegue reunir novamente o pai e a mãe 
dela, separados por tantos anos, como tam-
bém a pesquisa e estudo profundo das raízes 
do mito acaba ajudando Yara a conhecer sua 
força, independência e desejo de lutar por 
uma causa:

Ao penetrar no mundo das Icamia-
bas, eu assumia o comportamento 
corajoso das mulheres que lutam 
por uma causa, empreendendo es-
forços para realizar seus objetivos. 
Não era apenas a personalidade 
das guerreiras, descrita no mito, 
que delineava o comportamento 
daquelas eminentes mulheres, eu 
também estava inteiramente em-
prestada ao seu mundo. Minha 
alam tornou-se presente na trama 
e meu corpo entregue a uma delas. 
(MELO, 2004, p. 62). 

A narrativa se encerra com Yara e Ben-
jamim criando a Fundação Monte Ykamiaba, 
que contempla estudos dos povos indígenas 
da Amazônia brasileira e a proteção das 
áreas indígenas do Baixo Amazonas. Os pais 
da jovem preferem fixar moradia na Turquia 
e Yara termina seu relato considerando que 
ela e Benjamim estão fazendo algo pela revi-
talização do culto da Deusa Mãe. 

Portanto, temos um relato que resgata 
a mulher em seu legítimo papel enquanto 
geradora de vida, em suas ligações vitais e 
essenciais com a terra, a florestas, os rios, 
sobretudo na recuperação de sua indepen-
dência, força, coragem e individualidade. 
Yara, escrevendo sobre o mito das amazonas, 
afirma: “Poucos homens têm a sensibilidade 

para entender as precárias diferenças físicas 
e psicológicas que separam o universo femi-
nino do horizonte masculino”. (MELO, 2004, 
p.66). Enquanto trabalha na reconstrução do 
mito das guerreiras, Yara menciona o modo 
estereotipado e depreciativo como os relatos 
de autoria masculina trataram as valentes 
guerreiras, por serem mulheres sem marido. 
Aqui lembramos Elaine Showalter em seu 
livro Anarquia Sexual, no qual ela mencio-
na a “mulher sem par”. As Icamiabas são 
mulheres sem par, mas por escolha própria 
e com a diferença que não são mulheres as-
sexuadas, mas reprodutivas e que praticam 
regularmente a sua sexualidade.

Vivem sem maridos. Por causa dis-
so, são chamadas também de mu-
lheres sem maridos, mulheres sem 
lei, ou ainda mulheres fora-da-lei, 
uma corruptela do termo cunhãs 
teco-imas, que significa “mulheres 
doidas”. Ora, se elas vivem num 
monte escondido dos homens, se 
são mulheres sem maridos, sem lei, 
fora-da-lei, ou seja, mulheres que 
não seguem os padrões comuns, 
normais, sendo, por isso conside-
radas mulheres incomuns, a de-
finição de “mulheres doidas” não 
poderia ser mais apropriada para 
traduzi-las. (MELO, 2004, p.60). 

Enquanto os relatos de autoria mas-
culina reconstroem o mito depreciando as 
guerreiras, descrevendo-as como mulheres 
esquisitas, de um peito somente e indife-
rentes aos homens, o relato de Regina Melo 
resgata o mito da Icamiabas em todo o seu 
esplendor, valor histórico e poder, mostran-
do a atuação das mulheres enquanto sujeito 
de suas histórias e ações.

El tempo de las Amazonas
Com o livro de Marvel Moreno, ainda 

estamos na fase de classificação dos dados 
e análise dos aspectos literários. Autora 
colombiana das mais importantes do século 
XX, nascida em Barranquila, em 1939, e 
falecida em Paris, no ano de 1995, Marvel 
Moreno concluiu a novela “El tiempo de las 
amazonas” dois meses antes de morrer de 
uma enfermidade crônica, que já a consumia 
por vários anos. Yohainna Abdalla Mesa con-
sidera em seus estudos que no conjunto da 
obra de Marvel Moreno se pode estabelecer 
uma relação temporal paralela às etapas de 
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vida pessoal da autora.
Es así como en el primer libro de 
relatos, “Algo tan feo”..., cuento y 
en la novela “En Diciember llega-
ban las brisas”, el sedimento radi-
ca en la niñez, el la adolescência y 
e la primera etapa de su adultez. El 
segundo libro de cuentos, “El en-
cuentro e otros relatos”, tiene que 
ver con la etapa de sus treinta años 
y, finalmente, en la novela inédita 
y en los últimos cuentos, se puede 
observar una relación con la etapa 
de su madurez y a la vez una pers-
pectiva frente a su processo perso-
nal com relación al tempo. (MESA, 
2005, p.236). 

Para Mesa, é necessário ler as novelas 
de Marvel Moreno levando em conta três 
pontos de vista: o do tempo histórico (que ela 
considera como o tempo exterior), o tempo 
da narração, em que a ação se desenvolve, e 
por fim, o tempo da voz narrante (tempo que 
podemos entender como o tempo interior). 
Assim, a novela “Diciember llegaban las 
brisas” é uma história de reminiscências, a 
ação é totalmente construída numa dialética 
temporal que tem como base a recordação 
e a memória. Enquanto “El tempo de las 
amazonas” seria o tempo das efervescências, 
da tensão, uma novela de aventuras, no 
momento presente das protagonistas e seus 
parentes.

Outra chave importante para entender 
os escritos de Marvel Moreno se concentra 
na construção das personagens. Na narrativa 
em estudo, temos a história de três mulhe-
res adultas que são primas: Gaby, Isabel e 
Virginia. A obra se divide em nove capítulos, 
com nove espaços temporais bem marcados, 
nos quais a narrativa alterna o passado e o 
presente, em que aparece de cada vez um 
ponto de vista diferente, sem nenhuma 
ordem cronológica, sem sequências tempo-
rais. A história é contada em várias versões, 
vários olhares, sem ter uma verdade única, 
sem intenções de explicar ou refletir sobre a 
vida, somente querendo mostrar a vida em 
sua plenitude. Abdalla Mesa afirma sobre El 
tiempo de las Amazonas:

 El tiempo de las amazonas es una 
constelación de vidas, en donde 
hay tres personajes Gaby, Isabel 
y Virginia. Ellas agrupan pero no 
son el centro, analizan y opinan 
pero no concluyen o evitan hacer-

lo, y a la vez reciben la luz y son 
observadas por un sistema enor-
me de otros personajes. Creemos 
que el proyecto general del libro 
es la liberación de la conciencia 
de la carga del otro, dándole una 
voz, permitiéndole contar su his-
toria; es la liberación de la propia 
carga a través de la defensa de la 
búsqueda libre de la sexualidad, 
de la libertad de pensamiento y del 
derecho a explorar las posibilida-
des de creación. Es también una 
desmitificación del feminismo, del 
psicoanálisis y del marxismo. Un 
acercamiento lóbrego a la enfer-
medad, a la vejez, a la locura y a la 
muerte. Es la representación con-
creta, en un relato, de un sistema 
vital en el que no existen verdades, 
dogmas ni grandes revelaciones; 
sólo encontramos visiones, ángu-
los y perspectivas. Y a pesar de 
todo esto y a la postre la novela 
también es un relato de la búsque-
da del amor. (MESA, 2005, p.236)

Abdalla Mesa observa que as novelas de 
Marvel Moreno se caracterizam por seus am-
plos sistemas de personagens, por exemplo 
em “En diciembre...” se podem contar cerca 
de 110 personagens. Na novela En El tempo 
de las amazonas são enumerados cerca de 
235 seres de ficcão. As três primas que intera-
gem no enredo são os símbolos das mulheres 
atuais, em suas aflições cotidianas, na busca 
de entender os problemas amorosos em que 
estão envolvidas, buscando como viver a vida 
sem tanta complicação. 

Percebemos alguns pontos de semelhan-
ça com o romance de Regina Melo enquanto 
relatos de mulheres que buscar viver a vida 
com sentido, abertas ao amor, o amor faz par-
te integrante da vida e não se pode viver sem 
ele. Isto as mulheres Icamiabas entendiam, 
viviam sem os homens, porém entre elas os 
laços afetivos eram fortes e duradouros, elas 
se completavam, bastavam a si próprias. As 
três primas querem alcançar este potencial, 
esta independência emocional e moral das 
guerreiras míticas: “Y allí estaban: Gaby te-
niendo aventuras con individuos anormales, 
Virginia esperando pasivamente al príncipe 
de los cuentos de hadas e Isabel recuperán-
dose del traumatismo que le produjo ser 
amante de su sicoanalista.”
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Mulheres indígenas e mulheres ur-
banas: 

Os personagens índios são raros nos 
romances do e sobre o Acre. Embora que o 
primeiro romance amazônico, publicado 
em 1857, Simá, de Lourenço da Silva Araú-
jo, seja declaradamente indianista, ainda 
que descrevendo um drama que se limita 
a um destino de submissão à colonização 
portuguesa. A importância do livro reside 
em ser a primeira tentativa de registrar a 
condição de vida na Amazônia, de definir as 
relações entre índios e brancos, recriando 
a atmosfera da região ainda em confronto 
aberto com os conquistadores. Como motivo 
principal da narrativa, temos a trajetória da 
heroína, Simá, sua vida, amizades, amores, 
destino, tragédia. Uma heroína romântica 
da Amazônia, com fim trágico. A linguagem 
é essencialmente romântica, muita parecida 
com a dos viajantes do século XVI.  

O Brasil não tem uma tradição de 
literatura indianista muito forte, mas Simá 
comparece como um romance precursor dos 
escritos de José de Alencar. Todavia, tal como 
o escritor cearense, Lourenço Araújo propõe 
uma visão otimista do encontro entre as duas 
culturas, branca e indígena, ainda que ante-
vendo os pesadelos internos. Também como 
Iracema (1865), a heroína indígena Simá 
morre de forma trágica ao final da história, 
numa alusão de impossibilidade da cultura 
aborígine sobreviver à colonização portu-
guesa.  No entanto, é bastante significativa a 
observação de que a primeira personagem de 
ficção da Amazônia seja uma jovem índia e 
não um elemento branco.

Um dos primeiros romances sobre o 
Acre também valoriza e descreve a cultura 
autóctone: Ressuscitados, de Raimundo 
Morais, publicado na década de trinta. Se-
guindo em uma linha contrária à ideologia 
dos livros de José de Alencar e Lourenço 
Araújo, Morais descreve uma jovem índia da 
tribo dos Ipurinã, Corina, que não encontra a 
morte ao final da narrativa, porém ela mata a 
sangue frio seu ex-marido branco, porque ele 
assassinou seu amante índio. Após o sinistro, 
ela vai embora para o coração da floresta viva 
e vitoriosa, em companhia somente de seu ir-
mão, para recomeçar as tradições indígenas, 
para recuperar a força de seu povo. 

Os miolos escorreram. A cara se lhe 
transformou numa posta sangren-
ta. Corina vibrou-lhe ainda outro 

golpe, pisou-lhe o rosto, cuspiu-
lhe, apostrofou-o, estava horri-
velmente sinistra. Era agora uma 
das próprias Fúrias, uma das Gor-
gonas, tentando talvez metamor-
fosear em pedra a carne daquele 
maldito que lhe matara o amante. 
Delirava em torno dos despojos de 
José Alves. Ia e vinha olhando-o 
furiosa, à espera sem dúvida que 
lhe acudisse à lembrança algum 
suplício que fizesse urrar de dor o 
morto. Dando, todavia, com o Cau-
ré estendido no chão, foi outra vez 
para ele, mudando-se de novo na 
imagem duma soror pudibunda. 
Suas mãos piedosas acariciavam 
a cabeça ensangüentada do aman-
te. Nisto chamou Japiim, tal se lhe 
houvesse ocorrido alguma idéia. 
Convidou o irmão a carregar o 
corpo, e, como se levasse ali o seu 
grande tesouro, os seus anelos e a 
própria alma, desapareceu na flo-
resta. Nunca mais ninguém soube 
dela (MORAIS, p.318). 

O livro de Raimundo Morais narra a 
história de um seringalista rude, dono do se-
ringal Santa Clara, situado às margens do rio 
Yaco. A narrativa transcorre nos tempos em 
que o Acre ainda pertencia à Bolívia, em fins 
do século XIX, no local onde hoje se localiza 
a cidade de Sena Madureira. José Alves Fer-
reira, cearense, rude e de pouca instrução, 
somente com curso primário, tinha trinta 
anos quando os índios canamarís deixaram 
Corina no seringal dele, e ela foi “adotada” 
por todos os moradores do barracão de Alves: 

O capitão Ferreira desceu curio-
so até junto das embarcações. De 
uma delas, embrulhada em trapos 
e metida num panaçu, o tucháua 
tirou a criança. Mal abria os olhos 
de recém-nascida. Trazia dois de-
dinhos da boca, José Alves pegou 
a criança e chamou, gritando, pela 
mãe Genoveva, que recebeu e levou 
no colo a cunhantain (MORAIS, 
p.13).  

José Alves torna a indiazinha ipurinã 
sua protegida e quando ela alcança a idade de 
oito anos, envia a menina para ser educada 
em colégio de freiras, em Belém. Ela recebe 
toda a educação formal das meninas brancas, 
como também é instruída na religião cristã: 
“Educou-se com as freiras. Sabe de um tudo. 
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Borda, pinta, fala inglês, francês, espanhol, 
italiano, latim. Ela entra com a sabedoria e 
ele com o dinheiro. Bonita pra doer” (Ressus-
citados, sem data, p.150). Após a passagem 
de mais oito anos, durante os quais Corina 
enviou muitas cartas e fotos ao seu protetor a 
quem ama como pai, ela se forma no Colégio 
e vai para a casa de amigos. José Alves vai 
buscá-la, mas como nunca teve olhos de pai 
com a protegida, pretende casar-se com ela. 
Sua viagem até Belém é descrita em vários 
capítulos, mostrando as extravagâncias e 
gastos do seringalista em Manaus e a visita 
ao famoso bordel de francesas, a Pensão 
Florou. 

Márcio Souza assinala as discrepâncias 
nas atitudes de um coronel da borracha: ele 
era o cavalheiro urbano em Manaus e o pa-
triarca feudal nos seringais. Ele ainda ressal-
va a importância de se tomar conhecimento 
dos exageros de consumo dos “coronéis de 
barranco”, que bebiam do melhor uísque 
importado da Europa, sendo que algumas 
famílias tinham a extravagância de mandar a 
lavar a roupa em Lisboa. Mas essa opulência 
teve seus dias contados (SOUZA, 1977, p.110 
- 115).

O romance descreve a parvoíce e igno-
rância dos seringalistas enriquecidos pela 
borracha, que são explorados nas grandes 
cidades por comerciantes inescrupulosos. O 
título “Ressuscitados” nomeia aqueles que 
ficaram enterrados durante anos no trabalho 
extrativista, e é como se renascessem para o 
mundo, quando reaparecem nas cidades de 
Manaus ou Belém, ricos e atrapalhados, sem 
saber como se comportar na civilização, sem 
nenhum traquejo para a vida em sociedade. 
José Alves, no caso, está saindo do Seringal 
Santa Clara, para buscar Corina, depois de 
36 anos internado na floresta: 

No mesmo dia em que José Alves 
Ferreira Chegava a Belém, espa-
lhara-se a noticia, através, aliás, 
de cem versões, algumas fabulo-
sas, outras reais, todas, porém, 
como sentido justo duma existên-
cia que se afundara na planície, já 
lá iam 36 anos, pobre e desvalida, 
para ressurgir rica e prestigiada. 
A imprensa toda, depois, exploran-
do o caso, aludia ao seringueiro. 
Certo matutino – A Província do 
Pará – sob o título de Um Ressusci-
tado, comentava a vida de José Al-
vez, vida rude na mata (MORAIS, 

sem data, p. 143).

Depois de sua chegada, José Alves 
declara seu amor a Corina e a pede em casa-
mento. Ela aceita sem maiores emoções, mas 
se recusa a mudar-se para Paris e insiste em 
voltar para a floresta, para o seringal Santa 
Clara. Em contato com a mata, Corina reen-
contra sua tribo e seu irmão Japiim, além de 
se apaixonar pelo índio Cauré. Ela abandona 
José Alves, a quem nunca amou, apenas se 
submeteu por gratidão, e volta a viver com 
seu povo. O seringalista abandonado não 
se conforma com o comportamento de Co-
rina. Ele começa a beber sem freios, deixa 
completamente de lado a administração do 
seringal, não percebe que vai sendo roubado 
por seu guarda-livros e vive obcecado pela 
ideia de vingança, organizando um exército 
de seringueiros para atacar a tribo Ipurinã. 
No combate final, Corina o recebe preparada 
com seus guerreiros. Os seringueiros, sem 
prática de guerra, fogem diante da fúria dos 
ipurinãs, embora tenham armas de fogo. 
José Alves mata Cauré, em luta corpo a 
corpo. Corina ao vê-lo morto, racha a cabeça 
de José Alves. Depois desaparece, com seu 
irmão, nas brenhas da selva.

O elemento em destaque no romance de 
Raimundo Morais é a representação da mu-
lher indígena (Amazônia, natureza) superan-
do e matando o homem branco (colonizador, 
explorador). A índia Iracema de Alencar e 
Simá de Lourenço Araújo sucumbem diante 
da dominação portuguesa, contudo, Corina 
personifica a resistência da raça. Do mesmo 
modo, a personagem Iana, do romance Ô de 
casa, de Francisca Trindade Lopes. Iana é 
uma índia de cerca de dezessete anos, sobre-
vivente do massacre de sua tribo:

Quando ela chegou aqui, fugia 
muito e ficava de três dias sem 
aparecer. Achávamos que ia pro-
curar sua gente. Como não encon-
trava nem vestígio deles, uma vez 
que, com sacrifício até de vidas, 
conseguimos expulsa-los para bem 
longe, ela retornava, mas só apa-
recia à noite para roubar comida, 
quando era pega e castigada para 
não fugir mais (LOPES, p.88).

Iana depois de aprisionada, trabalha 
como babá do filho do patrão, dono do se-
ringal. Quando Artur chega do Ceará, aos 23 
anos, para trabalhar no corte de seringa, ela 
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é designada para ser companheira dele: “Seu 
ajuntamento com Iana aconteceu arranjado 
pelo patrão e quando ficou sabendo que uma 
mulher índia ia ser sua companheira, quis 
recusar” (Ô de casa, p.135). De início, Artur 
demonstra preconceito em seu relaciona-
mento com Iana. Ele deixou os pais e uma 
namorada, Rosinha, esperando por ele, no 
Ceará. Pensar em ficar com a índia somente 
por uns dois anos, para preencher a solidão 
na selva e depois voltar para sua terra. Po-
rém, Iana tem um filho de Artur. Durante 
a gestação, os companheiros de luta feste-
jaram: “Eh, brabo! Adeus, Ceará. Você vai 
mesmo é ficar por aqui...” (Ô de casa, p.119). 
Os preconceitos de Artur vão desaparecendo 
paulatinamente e ele começa a ver vantagens 
da união com a índia que não aconteceria 
com uma esposa branca. 

Ter uma mulher índia como com-
panheira foi a melhor coisa que 
aconteceu comigo depois que saí 
de casa. Ela sabe viver e trabalhar 
na mata! E se não fosse ela, estava, 
como a maioria dos companheiros, 
trabalhando sozinho, enfrentando, 
além dos perigos de viver no meio 
do mato, uma grande solidão, o 
que não estava acontecendo com 
ele graças à índia. E o que era me-
lhor, Iana era uma mulher que não 
se fazia de rogada. Fosse nos cami-
nhos das estradas de seringa, fos-
se na beira do igarapé ou mesmo 
noutro lugar, estava sempre dis-
posta para uma sem-vergonhice. 

No mundo dos índios, não existem os 
interditos e vetos que a sociedade ocidental 
impôs sobre as mulheres desde os tempos 
da Modernidade. A índia desfrutava de um 
comportamento mais livre que a mulher da 
cidade jamais teria naqueles tempos. Em 
seguida, Artur é convocado pelo patrão, 
com mais meia dúzia de seringueiros, para 
lutar sob o comando de Plácido de Castro, 
na Revolução Acreana, em que os brasileiros 
tomaram o Acre da Bolívia. Meses depois, ao 
retornar da batalha, Iana já tinha tido outro 
filho e também aprendera a ler e escrever e 
já dominava um vocabulário maior do que ti-
nha antes. Artur se estabelece de vez no Acre, 
sempre com Iana com a qual teve um total 
de oito filhos. De forma semelhante, Corina 
e a índia Iana sobrevivem e se encaixam na 
sociedade dos brancos, porque assimilam e 

aceitam a cultura do outro.
Mary Louise Pratt, em seus estudos 

sobre o amor transracial, em relatos de via-
jantes ingleses, de 1750 a 1800, observa que 
os enredos desse tipo de amor articulam o 
ideal de harmonia cultural através do rela-
cionamento amoroso. O que faz deste ideal 
um ideal é, mais de uma vez, a mística da 
reciprocidade. Enquanto ideologia, o amor 
romântico, como o comércio capitalista, se 
vê como recíproco. Reciprocidade, o amor 
retribuído entre indivíduos igualmente 
valiosos um para o outro, é seu estado ideal 
(PRATT, 1999, p.174).  O drama ou escândalo 
acontece quando fracassa a reciprocidade, ou 
a equivalência entre as partes. 

A crítica assinala também que por mais 
que os amantes desafiem as hierarquias 
coloniais, ao final ou desenlace das tramas, 
eles obedecem a elas. A reciprocidade se 
torna irrelevante. Assim, seja ou não corres-
pondido o amor, seja o amante colonizado 
um homem ou mulher, o resultado parece 
ser aproximadamente o mesmo: os amantes 
são separados, o europeu é reabsorvido pela 
Europa e o não-europeu morre prematu-
ramente (PRATT, 1999, p. 175). É possível 
aplicar as palavras de Pratt a romances como 
Iracema, de Alencar, e Simã, de Lourenço 
Araújo, nos quais os amantes são separados 
ao final e o elemento europeu é “reabsorvido 
pela Europa e o não-europeu morre prema-
turamente”.

Se as índias Iracema e Simá são mortas 
nos enredos românticos do século XIX, ainda 
refletindo a ideologia de relatos como os de 
Stedman, o mesmo não acontece em relação 
à produção ficcional da Amazônia. No que se 
refere às guerreiras Amazonas, temos uma 
negação completa da transculturação, termo 
adotado por PRATT para explicar a aceitação 
e assimilação da cultura do outro. As Icamia-
bas permanecem sempre isoladas em sua 
cultura, seus valores, bastam a si próprias, 
elas se recusam a ter maridos e assim, evitam 
ter que adotar outros costumes, elas despre-
zam por completo a convivência com o outro. 
Desta forma, preservam sua identidade, suas 
tradições e são sempre autônimas donas da 
própria vida, do corpo e do seu destino.

Assim, podemos verificar que o elemen-
to indígena sobrevive ao branco segundo duas 
condições: aniquilar o branco ou assimilar e 
aceitar sua cultura, sufocando a sua própria. 
No romance de Regina Melo ocorre um res-
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gate dos valores e tradições da Icamiabas por 
Yara, descendente das guerreiras e escolhida 
para ressuscitar o mito das mulheres empo-
deradas, ela mesma conquista o empodera-
mento ao se fixar numa carreira profissional, 
ao criar a Fundação das Amazonas, porque 
encontra seu destino e tem o controle de seu 
corpo e de sua sexualidade. Porém, em rela-
ção às mitológicas guerreiras jamais ocorre 
a transculturação, elas matam o branco sem 
piedade para preservar os valores do mito e 
da natureza. 
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Introdução
As pessoas consideradas diferentes, 

principalmente as que têm algum tipo de 
deficiência, enfrentam muita rejeição e nem 
sempre lhes são dadas oportunidades de 
usufruírem do convívio social. Essa rejeição 
manifestou-se nas diversas fases da história, 
mesmo de maneira diferenciada, mas sem-
pre tendo como ponto de partida os valores 
que definem o perfil do ser humano e o seu 
lugar na sociedade. Em séculos passados, 
não havia escolas para surdos, pois eles eram 
considerados incapazes e, portanto, eram 
excluídos da sociedade. Em séculos passa-
dos, não havia escolas para surdos, pois eles 
eram considerados incapazes e, portanto, 
eram excluídos da sociedade. Somente a 
partir do século XVIII surgiram os primeiros 
educadores nessa área, que divergiam, no 
entanto, quanto ao método de ensino mais 
apropriado. No Brasil, a educação de surdos 
só foi iniciada em 1855, com a chegada do 
francês Ernest Huet, no Rio de Janeiro, o 
qual organizou a escola para o educando 
surdo, o imperial Instituto de Surdos Mudos.

Outra minoria que desponta em direção 
á afirmação, ao enfrentamento do preconcei-
to, é a do índio. O índio começa a entender o 
valor da educação e sai à procura de escolas. 
Despertar-se para uma nova realidade, 
valorizando a formação profissional, tendo 
acesso ao ensino superior, melhorando seu 
conhecimento. A sociedade também começa 
a dar mais atenção aos grupos étnicos discri-
minados, já se manifesta, em pontos locali-
zados, exortando medidas governamentais, 
que garantam escola, de todos os níveis, á 
população indígena.

A exclusão é sempre lastimável, tanto 
para os grupos marginalizados, como para o 
desenvolvimento do País, que se vê limitado 
no avanço das competições, no mercado 
internacional. Embora haja toda uma legisla-
ção favorável, a política educacional de apoio 
ás minorias é lenta e desestimulada.

A Formação de professores indígenas é 
uma realidade nacional, no Estado do Acre 
está sendo concretizada pela universidade 
Federal do Acre. O curso visa à formação 
de professores para o Ensino Fundamental 
e Médio, valorizando a experiência sócio
-profissional dos alunos, conjuntamente 
com a aprendizagem acadêmica. O ingresso 
de professores índios no nível superior, em 
curso específico para a realidade indígena, 
vem garantir a continuidade dessa diferença 
e riqueza cultural no seu próprio espaço.

 A educação indígena tem se tornado 
relevante nos vários países que foram colo-
nizados e onde ainda existem os habitantes 
originais do mesmo. Esforços têm sido toma-
dos de maneira a preservar a cultura destes 
indivíduos, mas também permitindo sua 
integração à sociedade moderna.Nesse con-
texto, um registro deve ser feito: a educação 
escolar indígena virou uma pauta política 
relevante dos índios, do movimento índigena 
e de apoio aos índios. Deixou de ser uma 
temática secundária, ganhou importância na 
medida em que mobiliza diferentes institui-
ções e recursos.

A partir desse contexto o referido artigo 
busca refletir sobre a formação docente para 
indígena e a importância da Educação In-
clusiva, dentro das escolas indígenas, como 
também fazer um levantamento dos alunos 
surdos dentro das comunidades indígenas do 
Estado do Acre, visto que a Língua Brasileira 
de Sinais é uma disciplina obrigatória no 
curso de formação de professores, e os pro-
fessores indígenas tiveram essa disciplina na 
grade curricular do curso. 

O movimento mundial pela educação 
inclusiva é uma ação política, cultural, social 
e pedagógica, desencadeada em defesa do 
direito do todos os alunos de estarem juntos, 
aprendendo e participando, sem nenhum 
tipo de discriminação. A educação inclusiva 
constitui um paradigma educacional funda-
mentado na concepção de direitos humanos, 
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que conjuga igualdade e diferença como va-
lores indissociáveis, e que avança em relação 
à idéia de equidade formal ao contextualizar 
as circunstâncias históricas da produção da 
exclusão dentro e fora da escola. . É preciso 
compreender que as práticas pedagógicas 
deverão prover avanços significativos e 
atender as peculiaridades de cada indivíduo, 
utilizando atividades, métodos e técnicas 
adequadas que ajudem e facilitem a apro-
priação do saber.

A Formação docente para profes-
sores indígenas uma realidade em 
construção.

Demorou muito para os povos indí-
genas terem algum direito reconhecido no 
Brasil. Desde a chegada dos portugueses até 
1910 nada foi feito. Durante mais de 400 
anos, os indígenas foram praticamente es-
quecidos pelos que faziam as leis. Só a partir 
da Constituição de 1988 e mais fortemente 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, de 1996, é que eles passaram a ser 
reconhecidos legalmente em suas diferenças 
e peculiaridades. A Constituição de 1988 
estabeleceu que os índios tinham direito ao 
uso das línguas maternas e seus processos 
próprios de aprendizagem, instituindo a 
possibilidade de criação de uma escola defi-
nida por esses sujeitos, procedeu a um duplo 
reconhecimento.

O Referencial Curricular Nacional para 
as Escolas Indígenas, lançado em 1998 pelo 
Ministério da Educação (MEC) reafirmou 
brilhantemente o direito ao ensino bilíngüe 
e a um currículo que privilegia os conheci-
mentos, os costumes, a história e as neces-
sidades de cada nação. Essa nova concepção 
pedagógica permite que nas aulas, sejam 
valorizadas relatos orais, desenhos, imagens 
e músicas da comunidade como importantes 
saberes escolares. Os estudantes indígenas 
são sujeitos da história e podem documentar 
e divulgar seus feitos.

A escola indígena é uma experiência pe-
dagógica peculiar e como tal deve ser tratada 
pelas agências governamentais, promovendo 
as adequações institucionais e legais neces-
sárias para garantir a implementação de uma 
política de governo que priorize assegurar 
as sociedades indígenas uma educação di-
ferenciada, respeitando seu universo sócio-
cultural. (Decreto 1.904/96 que institui o 

Programa Nacional de Direitos Humanos).
As primeiras escolas indígenas do 

Brasil foram implantadas por missionários 
religiosos, como o padre Anchieta, no século 
16. Umas delas deram origem á cidade de 
São Paulo. Diferentemente das professoras 
mencionadas no relatório da FUNAI, o padre 
obtinha grande sucesso na catequização, 
porque dominava a língua tupi da costa do 
país. Em geral, exceto algumas experiências 
oficiais malsucedidas, até o começo do século 
passado eram os missionários e os técnicos 
de serviços de proteção aos índios que en-
travam nas aldeias para lecionar. “Ninguém 
melhor do que os integrantes da tribo para 
articular e orientar os conhecimentos ances-
trais. Essa descoberta aconteceu nas três úl-
timas décadas”, afirma Giovani José da Silva. 
Para quitar a dívida do passado, é necessário 
garantir ainda o Ensino Médio e o superior 
para esses povos.

Em outubro de 2004, foi realizado o 
Seminário Desafios para uma Educação 
Superior para os Povos Indígenas no Brasil: 
Políticas Públicas de ação afirmativa e direi-
tos culturais diferenciados, que teve como 
objetivo construir e sistematizar subsídios 
para o debate, formulação e implementação 
participativa de políticas de ação afirmativas 
na educação superior para os povos indíge-
nas, compatíveis com a diversidade étnica 
do Brasil e com metas voltadas para projetos 
futuro culturalmente diferenciado.

Os direitos indígenas, nas últimas dé-
cadas, vêm sendo alvo de intensa discussão 
nos fóruns internacionais. O resultado é um 
corpo inovador de normas referentes ás re-
lações entre os Estados nacionais e os povos 
indígenas, que têm incentivado o debate e a 
mudança nas legislações de cada país. Hoje, 
já existe um razoável consenso sobre um 
conjunto de padrões mínimos favoráveis ás 
reivindicações dos índios, os quais passaram 
a integrar inclusive manifestações públicas 
de representações governamentais e outras 
autoridades diante dos mais diversos fóruns 
internacionais.

No Estado do Acre a partir de 1983 
foram oferecidos de forma contínua, pela 
Comissão Pró-Índio do Acre (CPI/AC), os 
primeiros Cursos de Formação de profes-
sores Indígenas, em respostas as demandas 
das comunidades indígenas por uma educa-
ção diferenciada, diversa das experiências 
isoladas de alfabetização nas aldeias, como 
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o antigo Mobral, as escolas de patrões se-
ringalistas, as escolas missionárias e, língua 
materna e escolas oficiais de municípios 
próximos ás aldeias.

O tempo presente dos índios do Acre é 
formado pela várias situações conquistadas 
pelas comunidades ao longo dos últimos 
27 anos. Fazem mais de 500 anos, desde a 
invasão das terras, quando nossos parentes 
habitavam na costa da terra que hoje é o 
Brasil. No Acre, desde 1978, os índios estão 
conseguindo recuperar seu patrimônio 
territorial e cultural como habitantes dessa 
floresta.

A Língua indígena é como qualquer 
outra língua. Ela não foi emprestada nem 
inventada. Tem o mesmo valor que outra lín-
gua do planeta e é falada desde a origem dos 
povos no mundo. Na constituição brasileira 
está garantido o direito de falar as línguas 
indígenas e de continuar com os costumes 
e tradições. No Estado do Acre, atualmente, 
existem 12 línguas indígenas diferentes. 
Essas línguas estão classificadas em três 
famílias lingüísticas: Aruak, Arawá e Pano.

Por uma educação diferenciada, as co-
munidades indígenas do Acre lutam até hoje. 
As escolas indígenas trabalham dentro da 
realidade do povo para fortalecer o trabalho 
da comunidade. Os conhecimentos tradi-
cionais são praticados e os conhecimentos 
que vêm de fora são complementos para os 
saberes já adquiridos, na escola indígena é 
trabalhado as riquezas, a origem dos povos 
indígenas, abrangendo mais do que ler e 
escrever.

A Lei de Diretrizes e Bases garante 
ás populações indígenas ter sua própria 
educação. Segundo dados da Secretaria 
de Educação e do Censo Escolar de 2004, 
existem 129 escolas indígenas e 362 profes-
sores indígenas, num total de 4.399 alunos. 
Atendendo ás demandas e ás experiências 
inovadoras desenvolvidas por organizações 
indígenas, a educação escolar indígena passa 
a ser reconhecida pela constituição de 1988 e 
pela legislação relativa á educação como co-
munitária, intercultural, bilíngüe, específica 
e diferenciada.

    Ao estabelecer dispositivos legais para 
Educação Escolar Indígena, os sistemas de 
ensino e as pessoas envolvidas no processo 
ensino-aprendizagem, assumindo novas 
concepções, posturas e procedimentos, 
colaboram par a concretização da categoria 

“Escola Indígena” beneficiando sua inclusão 
na política educacional do pais.

O movimento mundial pela educação 
inclusiva é uma ação política, cultural, social 
e pedagógica, desencadeada em defesa do 
direito do todos os alunos de estarem juntos, 
aprendendo e participando, sem nenhum 
tipo de discriminação. A educação inclusiva 
constitui um paradigma educacional funda-
mentado na concepção de direitos humanos, 
que conjuga igualdade e diferença como va-
lores indissociáveis, e que avança em relação 
à idéia de equidade formal ao contextualizar 
as circunstâncias históricas da produção da 
exclusão dentro e fora da escola.

Língua Brasileira de Sinais discipli-
na obrigatória nos cursos de forma-
ção de professores.

A Lei n° 10436/02 reconhece a Língua 
Brasileira de Sinais – Libras como meio legal 
de comunicação e expressão, determinando 
que sejam garantidas formas institucionais 
de apoiar seu uso e difusão, bem como a in-
clusão da disciplina de Libras nos cursos de 
formação de professores para o exercício do 
magistério, em nível médio e superior, e nos 
cursos de Fonoaudiólogia, de instituições de 
ensino, públicas e privada, do sistema federal 
de ensino e dos sistemas de ensino dos Esta-
dos, do Distrito Federal o e dos Municípios.

Todos os cursos de licenciatura, nas 
diferentes áreas do conhecimento, o curso 
normal de nível médio, o curso normal 
superior, o curso de Pedagogia e o curso de 
Educação Especial são considerados cursos 
de formação de professores e profissionais 
da educação para o exercício do magistério.

Os surdos devem receber uma educação 
bilíngüe no contexto escolar considerando 
a língua de sinais como língua natural e 
partindo desse pressuposto para o ensino da 
língua, ou seja, a Língua Portuguesa como 
segunda língua.

Diante disso podemos perceber que, 
“respeitar a pessoa surda e sua condição 
sociolingüística implica considerar seu de-
senvolvimento pleno como um ser bicultural, 
afim de que possa dar-se em um processo 
psicolingüístico normal” (SKLIAR et al., 
1995:16). 

A trajetória social das pessoas surdas 
sempre esteve dialeticamente implicada com 
a concepção de homem e de cidadania ao 
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longo do tempo.
Os surdos eram privados dos direitos de 

cidadãos da época e destinados a sofrer res-
trições civis, religiosas e, conseqüentemente 
sociais num tempo em que os religiosos 
exaltavam a voz e o ouvido como a única e 
verdadeira forma pela qual Deus e o homem 
podiam falar.

Em Milão, na Itália, em 1880, realiza-se 
o Congresso Internacional de Surdo Mudez, 
ficando definido que o método oral é o mais 
adequado na educação do surdo. Nesse 
congresso, a visão oralista defende que só 
através da fala o individuo surdo poderá ter 
seu desenvolvimento social. Desse modo, o 
domínio da língua oral torna-se condição bá-
sica para sua aceitação em uma comunidade 
majoritária.

Segundo Skliar (1997), existiram dois 
grandes períodos na história da educação 
dos surdos: ‘Um período prévio, que vai 
desde meados do século XVIII até a primeira 
metade de século XIX, quando eram comuns 
as experiências educativas por intermédio da 
língua de Sinais, e outro posterior, que vai de 
1880 até nossos dias, de predomínio absolu-
to de uma única ‘equação’ segundo a qual a 
educação dos surdos se reduz à língua oral.

O caráter decisivo do congresso de 
Milão, em que diretores renomados de es-
colas da Europa propuseram acabar com o 
gestualismo e priorizar a palavra viva, não 
caracterizou nem a ultima nem a primeira 
oportunidade em que se decidiram políticas 
similares. Segundo Skliar (1997), o congres-
so constituiu não o começo da ideologia 
oralista, senão sua legitimação oficial. Com 
base em Facchini (1981), Skliar argumenta 
que todas essas transformações foram 
produtos de interesses políticos, filosóficos 
e religiosos, e não educativos. Afirma ainda 
que essa concepção, em que a educação é su-
bordinada ao desenvolvimento da expressão 
oral, enquadra-se com perfeição no modelo 
clínico terapêutico da surdez, valorizando a 
patologia, o déficit biológico.

As conseqüências dessa filosofia educa-
cional, é constatado no Brasil que a grande 
maioria dos surdos submetidos ao processo 
de oralizacão não fala bem, não faz leitura 
labial, nem tampouco participa com natu-
ralidade da interação verbal, pois há uma 
discrepância entre os objetivos do método 
oral e os ganhos reais da maioria dos surdos. 
Apenas uma pequena parcela da totalidade 

de surdos apresenta habilidade de expressão 
e recepção verbal razoável. Os profissionais 
e a comunidade surda reconhecem as defa-
sagens escolares, que impedem que o surdo 
adulto participe do mercado de trabalho. Em 
todo Brasil, é comum haver surdos com mui-
tos anos de vida escolar nas series iniciais 
sem uma produção escrita compatível com as 
series, além de defasagens em outras áreas. 

Através da pesquisa realizada por 
profissionais da PUC do Paraná 
em convênio com CENESP (Centro 
Nacional de Educação Especial), 
publicada em 1986 em Curitiba, 
constatou-se que o surdo apresen-
ta muitas dificuldades em relação 
aos pré-requisitos quanto à esco-
laridade, e 74% não chega a con-
cluir o 1° grau. Segundo a FENEIS 
(Federação Nacional de Educação 
e Integração dos Surdos), o Brasil 
tem aproximadamente 5% da po-
pulação surda total estudando em 
Universidades e a maioria é inca-
paz de lidar com o português escri-
to (FENEIS, 1995:7).

Essa realidade de fracasso é enfim o 
resultado de uma gama complexa de repre-
sentações sociais sejam históricas, culturais, 
lingüísticas, políticas respaldadas em con-
cepções equivocadas que reforçam práticas 
em que o surdo é condicionado a superar a 
deficiência, buscando tornar-se igual aos 
demais. Com a constatação de tais realidades 
e dos resultados apresentados pelos surdos, 
o bilingüismo e as questões implicadas nessa 
proposta educacional se apresentam como 
uma das formas de subsidiar a reflexão sobre 
a educação da pessoa surda.

Nesse momento pretendemos mostrar 
aos leitores desse artigo o que representam 
alguns documentos legais analisados e que 
tratam da educação e da inclusão dos surdos 
na rede regular de ensino. 

A educação é direito de todos e de-
ver do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pes-
soa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho (Constituição da 
República Federativa do Brasil, 
III, Art. 205).

Considere-se, como ponto de partida, 
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a definição de educação especial formulada 
pelo Conselho Nacional de Educação, nas Di-
retrizes Nacionais para a Educação Especial 
na educação Básica (Resolução n° 02/2002 
do CNE):

Educação Especial, modalidade 
de educação escolar, entende-se 
como um processo educacional 
que se materializa por meio de um 
conjunto de recursos e serviços 
educacionais especiais, organiza-
dos para apoiar, complementar, 
suplementar e, em alguns casos, 
substituir os serviços educacio-
nais comuns, de modo a garantir 
a educação formal e promover o 
desenvolvimento das potenciali-
dades dos educandos que apre-
sentam necessidades educacionais 
específicas, diferentes da maioria 
das crianças e jovens, em todos os 
níveis e modalidades de educação 
e ensino.    

A Constituição Federal de 1988 traz 
como um dos seus objetivos fundamentais 
“promover o bem de todos sem preconceito 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação” (art. 3°, 
inciso IV). Define, no artigo 205, a Educação 
como direito de todos, garantindo o pleno 
desenvolvimento da pessoa, o exercício da ci-
dadania e a qualificação para o trabalho. No 
seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igual-
dade de condições de acesso e permanência 
na escola” como um dos princípios para o en-
sino e garante como dever do estado, a oferta 
do atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino 
(art. 208).

A Declaração Mundial de Educação para 
Todos (1990) e a Declaração de Salamanca 
(1994) passam a influenciar a formulação 
das políticas públicas da Educação Inclusiva.

A atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9394/96 no 
artigo 59, preconiza que os sistemas de en-
sino devem assegurar aos alunos currículo, 
métodos, recursos e organização específicos 
para atender as suas necessidades; assegura 
a terminalidade específica àqueles que não 
atingiram o nível exigido para conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências; e assegura a celebração de 
estudos aos super dotados para a conclusão 
do programa escolar. Também define, dentre 

as normas para organização para educação 
básica, a “possibilidade de avanço nos cursos 
e nas séries mediante verificação do aprendi-
zado” (art. 24, inciso V) e “[...] oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, 
condições de vida e trabalho, mediante cur-
sos e exames” (art. 37).

A Convenção da Guatemala (1999), pro-
mulgada no Brasil pelo Decreto n° 3956/2001, 
afirma que as pessoas com deficiência têm os 
mesmos direitos humanos e liberdades fun-
damentais que as demais pessoas, definindo 
como discriminação com base na deficiência 
toda diferenciação ou exclusão que possa 
impedir ou anular o exercício dos direitos 
humanos e de suas liberdades fundamentais. 
Este Decreto tem importante repercussão na 
educação, exigindo uma reinterpretação da 
educação especial, compreendida no contex-
to da diferenciação, adotado para promover 
a eliminação das barreiras que impedem a 
acesso a escolarização.

Metodologia e Discussão: Experiên-
cias, Dificuldades e Anseios enfren-
tados pelos professores indígenas 
na sua formação superior.

Nos últimos anos houve importantes 
avanços no tocante a educação para o índio 
e formação de professores indígenas, os pro-
fessores também se destacam nas discussões 
sobre assuntos de interesses da comunidade. 
E estão fazendo da escola um elo entre o 
mundo moderno da tecnologia e o universo 
indígena. O exemplo abaixo, extraído de 
Monte, é bastante ilustrativo. (Ibidem: p 23):

A escola é o espaço conflitivo, 
dialético, contraditório,  local de 
transmissão dos distintos saberes 
almejados como parte do currículo 
indígena. Deverá habilitar o aluno 
para o mundo novo, cuja primeira 
barreira está no desconhecimento 
da língua portuguesa. Língua que, 
uma vez decifrada em seus signifi-
cados, permitirá a compreensão e 
participação na “cultura do Bra-
sil”, de forma a poderem benefi-
ciar-se dela, sem, entretanto, per-
derem sua própria cultura.

Para a realização da presente pesquisa 
propõe-se uma abordagem qualitativa, 
observação participante, análise de docu-
mentos legais acerca da formação docente 
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para indígenas e da inclusão do aluno surdo 
no Ensino Regular. Neste sentido, pretende-
se provocar uma reflexão sobre a atuação 
escolar do professor indígena nas suas 
comunidades, no que se refere à inclusão de 
alunos surdos nas aldeias. Inicialmente, fa-
zemos uma breve retrospectiva da educação 
indígena, em seguida, destacamos aspectos 
pertinentes aos professores indígenas tais 
como: dificuldades encontradas para cursar 
o ensino superior, expectativas, e opinião 
acerca da inclusão de alunos com deficiência 
nas escolas e da inclusão da Libras como 
disciplina curricular, por último fazer um 
levantamento de alunos surdos nas escolas 
indígenas do estado do Acre.

Acreditamos, portanto, que somente 
nessa direção torna-se possível encontrar-
mos respostas às indagações que nos acome-
tem sobre nosso objeto, descortinando, por 
meio dessas representações, as relações que 
a ele se sobrepõem. Para a coleta de dados fa-
remos relatos dos professores indígenas que 
cursam o ensino superior da Universidade 
Federal do Acre – Campos Floresta. 

A escola tem que ser o reflexo da vida 
do lado de fora. O grande ganho para todos 
é viver a experiência da diferença. A escola 
inclusiva se faz, em primeiro lugar, com um 
projeto pedagógico que começa pela reflexão. 
Um bom projeto valoriza a cultura, a diversi-
dade, a história e as experiências anteriores 
da turma. As práticas pedagógicas também 
precisam ser revistas de forma a valorizar os 
alunos com deficiências.

Ao longo dessa vivencia realizamos 
contato direto com professores índios do 
Estado do Acre da família lingüística Pano 
são: Jaminawá, Shanenawa, Shawãdawa, 
Poyanawa, Nukini e Katukina. As línguas da 
família Aruak são: Manhineri e Asheninka. A 
língua da família Arawa é falada pelo povo 
Madija. Algumas dessas línguas têm apenas 
cerca de cinco falantes, como a Poyanawa, 
Shawãdawa e Nukini. Em algumas aldeias 
apenas a metade da população é falante de 
língua indígena, como os Asheninka, Madija, 
Manchinery, Yawanawá, Jaminawa e Kaxi-
nawá.

Quanto aos aspectos metodológicos 
discutiremos com enfoques qualitativas pes-
quisas bibliográficas, onde serão consultados 
alguns autores como: Sacks (1990), Freire 
(1997), Franco e Fusari (2005),como tam-
bém Fundamentos da Educação indígena, 

2008, entre outros.
A formação docente superior para 

professores indígenas no Estado do Acre 
iniciou no ano de 2008, onde foram selecio-
nados pelo Vestibular, a prioridade era para 
indígenas que atuavam em sala de aula, pas-
sando ainda por uma avaliação interna pelas 
lideranças indígenas para saber se tinham 
condições de concorrerem ao vestibular. 
Após as entrevistas os professores indígenas 
recebiam uma carta de aceite para poder par-
ticipar do processo seletivo. O curso oferecia 
50 vagas. Hoje o curso tem 54 alunos sendo 
10 alunos brancos, houve no início do curso 
protestos dos índios e conflitos contra a 
UFAC, pelo choque de culturas, pois os índio 
não aceitavam os brancos na sala de aula, de-
pois de muitas discussões, a harmonia entre 
alunos ficaram instável.

Para os professores indígenas as difi-
culdades encontradas no decorrer do curso, 
foram de aceitação, interação, deixar as 
famílias e os filhos, separação dos conjugues, 
pois muitas vezes o indígena não entende 
a escolarização, pois acredita que o conhe-
cimento Ocidental é inferior o da aldeia, 
principalmente o preconceito em cursar o 
nível superior é contra as mulheres. Além da 
dificuldade em aprender a técnica da Língua 
Portuguesa. Apesar das dificuldades enfren-
tadas pelos índios em cursar o nível superior 
longe de casa, deixando seus familiares as 
vezes durante três meses a cada disciplina, 
a universidade foi um sonho concretizado, a 
expectativa é de formar e retribuir a comu-
nidade o melhor voltando a escola para  com 
mais segurança, conhecimento, para dar 
continuidade os trabalhos de educador que 
é trabalhar para o meu povo visando o bem 
estar e o desenvolvimento social da comuni-
dade.

Os conhecimentos adquiridos na uni-
versidade ajudarão a registrar através da 
pesquisa nossos conhecimentos, produzir 
materiais didáticos para a escola e ajudar os 
novos professores, dedicando com qualidade 
na comunidade, em todos os aspectos que 
garanta nossa segurança e sobrevivência dos 
povos, como na língua, nosso território com 
todos os recursos que necessitamos cultura 
viva, sustentabilidade, conhecimentos tra-
dicionais, nossas manifestações culturais, 
crenças e no conhecimento cientifico.

O conhecimento tem a capacidade de 
transformação do ser humano, os conheci-
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mentos teóricos adquiridos na academia ser-
virão na prática para que possamos construir 
diversos métodos de ensino e aprendizagem e 
que tenha como objetivo nos formar cidadãos 
tanto para competirmos como para ingressar 
no mercado de trabalho, tendo como princi-
pal foco contribuir com o desenvolvimento 
social, cultural e tradicional do povo na qual 
fazemos parte.

A disciplina Libras como disciplina obri-
gatória no curso de formação docente para 
os indígenas foi muito importante para a sua 
formação, pois os mesmos tiveram a oportu-
nidade de conhecer a linguagem, a história 
dos surdos e as metodologias empregadas na 
escola inclusiva, preparados para lidar com 
a diversidade em sala de aula. Nas aldeias 
tem um número significativo de alunos com 
deficiência, só no Município de Mâncio Lima 
que acontecem o Atendimento Educacional 
Especializado que iniciou no ano de 2012.

Para os professores indígenas o pro-
fessor precisa ter habilidade para ajudar os 
deficientes na escola para que os mesmos 
possam aprender a ler e escrever no mundo 
do seu aprendizado. Os deficientes são seres 
humanos e os surdos têm um língua diferen-
te que precisa ser respeitada. Essa disciplina 
deveria ter a mesma importância nas escolas 
assim como o português e a matemática, pois 
nas escolas encontramos professores despre-
parados para trabalhar com alunos especiais.

A inclusão de alunos com deficiência 
deveria ser tratada com mais responsabilida-
de pelos governantes. Apesar de haver intér-
pretes em algumas escolas regulares ainda é 
bastante precário a inclusão desses alunos 
por conta da acessibilidade principalmente 
boa vontade por parte da gestão das escolas.

Conclusão
Após a chegada dos europeus ouve um 

grande extermínio de muito índios e líde-
res, perca de seus territórios, proibição de 
falarem sua língua materna, demonstrar sua 
cultura. Muitas das práticas culturais foram 
se perdendo ao longo do tempo.

  Através de muitas lutas e resistências 
os índios, foram conseguindo conquistar 
seu espaço na sociedade tiveram apoio de 
órgãos competente para manter, fortalecer 
e criar políticas públicas específicas como a 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI. No 
Estado Acre, a Comissão Pró-Índio-CPI-AC, 

Organização dos Professores indígenas do 
Acre-OPIAC e Associação do Movimento dos 
Agentes Agroflorestais Indígenas-AMAAI
-AC

Um dos grandes desafios e conquistas 
está sendo concretizadas no Estado do Acre 
com o curso superior para professores indí-
genas, hoje já está sendo trabalhado dentro 
das escolas o estudo das línguas materna, na 
luta de revitalização da cultura desses povos.

   A formação é um privilégio buscando 
novos conhecimentos do mundo ocidental e 
a trocas de experiências de diferentes povos 
indígenas, contribuindo para as futuras 
gerações, conscientizando a comunidade 
na valorização e a prática da cultura e sua 
importância, para que no futuro essas prá-
ticas culturais não sejam perdida pela novas 
gerações. Com o curso ganharam uma nova 
forma de ensinar que irá trazer inúmeros be-
nefícios aos indígenas um ensino de melhor 
qualidade, respeitando as especificidades da 
comunidade principalmente no que se refere 
a inclusão de alunos com deficiência nas 
aldeias.
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A questão da migração nos contos de Milton Hatoum

Maria Alice Sabaini de Souza
Universidade Federal de Rondônia

Introdução
Tal artigo tem como objetivo analisar 

dois contos da obra “A Cidade Ilhada” escrita 
pelo renomado escritor manauara Milton 
Hatoum. Analisar-se-á, desta maneira, a 
presença da migração, decorrente tanto das 
viagens das personagens como do exílio ter-
ritorial e psicológico, ao qual, as mesmas são 
submetidas. Para tanto, a escolha dos contos 
Barbara no Inverno e Carta de Brancoft farão 
parte do corpus por tratarem da temática do 
exílio e por valer-se da memória enquanto 
recurso que possibilita a ligação das persona-
gens com a terra natal, além de permitir que 
a identidade inicial não se perca, mas apenas 
se reformule a partir do contato com o outro.

Esse trabalho estará organizado da 
seguinte forma: inicialmente apresentare-
mos a introdução, na qual será apresentada 
informações a respeito do autor e da obra a 
ser analisada, em seguida faremos algumas 
considerações a respeito da questão migrató-
ria presente em “A Cidade Ilhada”, sobretudo 
com relação a temática do deslocamento 
demográfico das personagens que se dá por 
meio do exílio e das viagens e, por fim, apre-
sentaremos as conclusões pertinente as se-
melhanças e diferenças entre os dois contos 
escolhidos para a realização dessa pesquisa.

Milton Hatoum: autor e obra
Após se consagrar como importante es-

critor do cenário literário brasileiro por seus 
premiados romances Relato de um certo 
oriente (1989), Dois Irmãos (2000), Cinzas 
do Norte (2005) e a novela Órfãos do Eldo-
rado (2008) Milton Hatoum faz sua primeira 
publicação em forma de contos, contrarian-
do, assim, a trajetória de grandes escritores 
nacionais que iniciam pelos contos passando, 
posteriormente para o romance. Dos catorze 
contos que compõem a obra A cidade ilhada 
apenas seis são inéditos no Brasil, visto que 
os demais fazem parte de publicações feitas 
em jornais, revistas e antologias nacionais 
e internacionais, combinando biografia e 
ficção.

Com exceção dos contos Bárbara no 
inverno e Encontro na Península que não se 
referem diretamente a Manaus, os demais 

fazem referência à cor local manauara. No 
entanto, tal característica não busca apenas 
ressaltar a natureza da região, mas também 
mostrar um olhar regional sobre a região 
que se evidencia no interior da obra. Nesse 
sentido, Candido (2006, p.14) afirma “[...] 
o externo (no caso, o social) importa, não 
como causa, nem como significado, mas 
como elemento que desempenha certo papel 
na constituição da estrutura, tornando-se, 
portanto, interno”.

O título da obra também se refere a 
Manaus do presente que está ilhada, visto 
que está cercada por águas e florestas. Tal 
peculiaridade espacial atinge também os ho-
mens e mulheres constituídos pelo autor, já 
que esses são personagens ilhados, isolados 
que, muitas vezes se encontram com a cidade 
de Manaus, na medida em que esta é o porto 
de chegada ou de partida de tais indivíduos. 
Hatoum, contudo, não se limita a barreira do 
espaço físico, mas vale-se da fronteira entre a 
cidade e a floresta para mostrar as diferenças 
e as contradições agudas existentes em Ma-
naus. A discussão sobre a questão migratória 
das personagens da obra Cidade Ilhada será 
o objetivo desse artigo. Levando-se em con-
sideração a temática desse trabalho utilizar-
se-ão os contos Bárbara no Inverno e Carta 
de Brancoft, atentando-se para o fato de este 
primeiro conto não se passar em Manaus.

Migração: exílio e viagem
Alguns autores tem discutido em suas 

obras a questão dos deslocamentos de seres 
humanos de sua região de origem para outra 
região, muitas vezes, desconhecida. Esse 
indivíduo diaspórico vive uma experiência 
complexa, pois deve simultaneamente, des-
vincular-se do seu lugar de origem e adaptar-
se a um novo território geográfico. No entan-
to, o fato de deixar um local não faz com que 
o mesmo se esqueça das experiências vividas 
e a formação de uma nova identidade precisa 
ser construída gradativamente.

Clifford (1998) trata de algumas espe-
cificidades que evidenciam a complexidade 
do termo “diáspora”: ao mesmo tempo em 
que se vincula a transnacionalidade e ao 
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movimento desvela uma busca politica para 
definir o local, a comunidade na diferença, 
nos contextos históricos de deslocamento. 
Nesse sentido, nas palavras de Clifford, “as 
culturas da diáspora, assim, medeiam, em 
uma tensão vivenciada, as experiências de 
separação e entrelaçamento, de viver aqui e 
lembrar/desejar outro lugar” (CLIFFORD, 
1998, p. 255).

Nesse sentido, tanto a diáspora quanto 
o exílio são relacionados a situações de 
tensão, pois se percebe que o exilado tem 
a sensação de que deixou uma parte de sua 
vida para trás. Este sentimento mistura-se a 
tantos outros decorrentes dos choques cultu-
rais propiciados pelo fato de se encontrar em 
uma terra estranha, na qual inevitavelmente 
passará a viver, sentindo seu dia-a-dia, o 
que aguça ainda mais o sentimento de perda 
irrecuperável. O exilado sabe em seu íntimo 
que mesmo voltando ao local da cena vivida 
na terra preterida, nada mais será igual, 
nada está lá como antes, a sua espera. Essas 
mudanças abrem lacunas de afastamento do 
universo de referências e passam a formar 
uma vida de ausência, de intervalo. A citação 
que Hall coloca em seguida reflete bem a 
perspectiva do estudo dos contos hatounia-
nos, aqui delineado: 

Não podemos jamais ir para casa, 
voltar à cena primária enquanto 
momento esquecido de nossos co-
meços e “autenticidade”, pois há 
sempre algo no meio [between]. 
Não podemos retornar a uma uni-
dade passada, pois só podemos 
conhecer o passado, a memória, o 
inconsciente através de seus efei-
tos, isto é, quando este é traduzido 
para dentro da linguagem e de lá 
embarcamos numa (interminável) 
viagem. (CHAMBERS, 1990, apud 
HALL, 2003, p. 27 – grifos do au-
tor)

O desconforto de sentir-se estrangeiro 
na nova terra parece caminhar de mãos 
dadas com a sensação de não poder voltar à 
cena primária de suas lembranças. Embora 
referir-se a raízes faça o ser humano parecer 
um legume, fixado na terra, é a sensação de 
estar fincado num lugar que alimenta o su-
jeito do sentimento de aconchego, conforto, 
pertencimento. Tudo o que na verdade falta 
quando se está em outra terra. Algo que pode 
ser explicado como a sensação de puro de-

senraizamento, de instabilidade associada ao 
estranhamento diante dos costumes da nova 
sociedade na qual o sujeito tenta ambientar-
se. O exílio, que é a expulsão violenta do indi-
víduo de suas condições originais, ou mesmo 
na condição de exilado por vontade própria, 
pode vir a ser uma oportunidade criativa, 
mas, mesmo assim, não deixa de ser uma 
experiência em alguma medida dolorosa. De 
acordo com Homi Bhabha,  

Nossa existência hoje é marcada 
por uma tenebrosa sensação de 
sobrevivência, de viver nas fron-
teiras do “presente”, para as quais 
não parece haver nome próprio 
além do atual e controvertido des-
lizamento do prefixo “pós”: pós-
modernismo, pós-colonialismo, 
pósfeminismo... (...) encontramo-
nos no momento de trânsito em 
que espaço e tempo se cruzam 
para produzir figuras complexas 
de diferenças e identidade, passa-
do e presente, interior e exterior, 
inclusão e exclusão. (BHABHA, 
2005, p. 19 – grifos do autor)

A porosidade existente entre as fron-
teiras culturais nos espaços de reunião de 
imigrantes e destes com os nativos, imprime 
a formação de uma “nova” identidade, de 
natureza híbrida, revelando que os costumes 
são intercambiáveis fazendo surgir um novo 
conceito de sujeito nacional. Aquele que se 
deslocou de sua terra acalenta um desejo ín-
timo de retorno à casa, à terra de origem. Po-
rém, o sujeito que vive ou viveu a experiência 
da diáspora, ou mesmo do auto-exílio, não se 
encontra nem como o mesmo, nem como o 
outro. 

Deve, portanto, investir em uma “nega-
ção necessária de uma identidade”, de acordo 
com as observações de Bhabha:  

O Outro deve ser visto como a ne-
gação necessária de uma identi-
dade primordial – cultural e psí-
quica – que introduz o sistema 
de diferenciação  que permite ao 
cultural ser significado como rea-
lidade linguística, simbólica, his-
tórica. Se, como sugeri o sujeito do 
desejo nunca é simplesmente um 
Eu Mesmo, então o Outro nunca é 
simplesmente um Aquilo Mesmo, 
uma frente de identidade, verdade 
ou equívoco. (BHABHA, 2005, p. 
86 – grifos do autor) 
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Esse golpe dramático encaminha a um 
sentimento de alienação constante que talvez 
nunca possa ser superado. Esse sentimento 
pode ser exemplificado por uma passagem 
relatada por Edward Said na qual descreve 
um momento singular em que um amigo 
poeta, recitando alguns versos, parece ter se 
“esquecido” do sentimento alienante marca-
do pelo exílio político em que vivia: 

Ver um poeta no exílio – ao contrá-
rio de ler a poesia do exílio – é ver 
as antinomias do exílio encarna-
das e suportadas com uma intensi-
dade sem par. Há vários anos, pas-
sei algum tempo com Faiz Ahamad 
Faiz, o maior dos poetas urdus 
contemporâneos. Ele foi exilado de 
seu Paquistão nativo pelo regime 
militar de Zia (...). Somente uma 
vez, quando Eqbal Ahmad, um 
amigo paquistanês e colega de exí-
lio, foi a Beirute [onde havia sido 
acolhido], Faiz deu a impressão de 
superar seu sentimento de aliena-
ção constante. Certo fim de noite, 
nós três nos instalamos num res-
taurante encardido e Faiz recitou 
poemas. Depois de algum tempo, 
ele e Eqbal pararam de traduzir os 
versos para mim, mas com o avan-
çar da noite, isso deixou de ter im-
portância. Não era preciso tradu-
ção para o que eu observava: era 
uma representação da volta para 
casa expressa por meio de desafio 
e perda, como se quisessem dizer: 
“Zia, aqui estamos”. Evidentemen-
te, Zia era quem estava, de fato, 
em casa e não escutaria suas vozes 
exultantes. (SAID, 2003, p. 47, 48)

Discutida a temática do exilio passare-
mos a pensar o tema da viagem, processo que 
tem implicações contundentes nessa busca, é 
pertinente aludir as ideias de Octavio Ianni 
constantes da obra Enigmas da moderni-
dade-mundo. Nela, o sociólogo brasileiro 
considera que:  

a história dos povos está atraves-
sada pela viagem,  como realidade 
ou metáfora. Todas as formas de 
sociedade, compreendendo tribos 
e clãs, nações e nacionalidades, 
colônias e impérios, trabalham e 
retrabalham a viagem, seja como 
modo de descobrir o “outro”, seja 
como modo de descobrir o “eu”. É 
como se a viagem, o viajante e  sua 

narrativa revelassem todo o tempo 
o que se sabe e o que não se sabe, o 
conhecido e o desconhecido, o pró-
ximo e o remoto, o real e o virtual. 
A viagem pode ser breve ou demo-
rada, instantânea ou de longa du-
ração, delimitada ou interminável, 
passada, presente ou futura. [...] 
São muitos os que buscam o des-
conhecido, a experiência insuspei-
tada, a surpresa da novidade, a 
tensão escondida nas outras for-
mas de ser, sentir, agir, realizar, 
lutar, pensar ou imaginar. (IAN-
NI, 2003, p. 13)

A viagem, entendida em relação ao 
deslocamento espacial ou ao psicológico, é 
oportunidade para a reconfiguração identi-
tária, nos termos de Ianni. Para ele, o movi-
mento do viajante suscita o apagamento de 
fronteiras e proporciona a busca por novas 
identidades, porque projeta no espaço e no 
tempo um eu nômade, reconhecendo as di-
versidades e tecendo as continuidades. 

Nessa travessia, pode afirmar-se 
a identidade e a intolerância, si-
multaneamente à pluralidade e 
à tolerância. No mesmo curso da 
travessia, ao mesmo tempo em que 
se recriam identidades, proliferam 
diversidades. Sob vários aspectos, 
a viagem desvenda alteridades, 
recria identidades e descortina 
pluralidades (IANNI, 2003, p. 14)

No que se refere à migração, seja literal 
ou simbolicamente falando, ela tem inegáveis 
implicações nas configurações identitárias do 
sujeito. Intrinsecamente relacionado à perda 
e assimilação de componentes culturais, de 
acordo com o  Dicionário do pensamento 
social do século XX, o processo migratório é, 
ainda, 

um processo de transformação 
cultural, como uma provação so-
frida pelo agente que vê as nor-
mas, valores e identificações de seu 
grupo de origem desaparecendo, 
sem contudo adotar os padrões 
da sociedade que o recebe e sem se 
sentir aceito. [...] Deve ser encara-
da como um processo de progres-
siva assimilação, durante o qual as 
identidades dos agentes que se en-
contram presentes estão mudando 
e se misturando sem jamais fun-
direm-se totalmente, e não faltam 
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estudos históricos que revelam a 
natureza dinâmica e enriquecedo-
ra de todo esse “trabalho” cultural. 
(OUTHWAITE; BOTTOMORE, 
1996, p. 467. 26)

 
Na mesma perspectiva, Stuart Hall, em 

A identidade cultural na pós modernidade, 
observa uma mudança estrutural nas socie-
dades no final do século XX. Essa transfor-
mação

está fragmentando as paisagens 
culturais de classe, gênero, sexua-
lidade, etnia, raça e nacionalidade, 
que, no passado, nos tinham for-
necido sólidas localizações  como 
indivíduos sociais. Estas trans-
formações estão também mudan-
do nossas identidades pessoais, 
abalando a ideia que temos de nós 
próprios como sujeitos integrados. 
Esta perda de um “sentido de si” 
estável é chamada, algumas vezes, 
de deslocamento ou descentraliza-
ção do sujeito. (HALL, 2006, p. 9)

A falta de centro e o trânsito tumul-
tuado entre os mais diversos grupos sociais 
indicam que as identidades não podem 
ser facilmente definidas. Essas questões, 
freqüentemente discutidas em estudos 
recentes, nos romances escolhidos já se 
mostram presentes no século XIX: Sandro 
Lanari, o Historiador e Maestro Mendanha 
enfrentam em suas trajetórias a angústia do 
não pertencimento. Sua busca identitária é 
realizada em diversas instâncias, por meio 
da migração e da consequente dificuldade 
de adequação social. Daí a importância da 
aproximação de teorias recentes a romances 
cuja diegese aponta para o passado de forma 
a reconfigurá-lo, desestabilizando verdades 
presentes no discurso historiográfico oficial. 

Sujeitos contemporâneos, em sua frag-
mentação, eles não são mais portadores de 
uma única identidade, ainda que temporária, 
“mas de várias identidades, algumas vezes 
contraditórias ou não-resolvidas”, pois, con-
forme afirma Hall, a identidade é 

formada e transformada conti-
nuamente em relação às formas 
pelas quais somos representados 
ou interpelados nos sistemas cultu-
rais que nos rodeiam. [...] O sujeito 
assume identidades diferentes em 
diferentes momentos, identidades 
que não são unificadas ao redor 

de um “eu” coerente. Dentro de nós 
há identidades contraditórias, em-
purrando em diferentes direções, 
de tal modo que nossas identifica-
ções estão sendo continuamente 
deslocadas. (HALL, 2006, p. 12-13)

A partir das considerações teóricas 
feitas  a respeito do exílio  e da viagem como 
fatores que propiciam a migração, cabe agora 
apresentar de que forma esses dois elemen-
tos estão inseridos na obra Cidade Ilhada e 
analisar a importância dos mesmos para a 
construção da identidade das personagens 
dos contos Bárbara no Inverno e Carta de 
Brancoft.

O primeiro conto narra a história de 
Bárbara e Lázaro, um casal que mora em 
Paris nos meados da década de setenta por 
que o rapaz estava exilado. Apesar de ter 
acompanhado o parceiro Bárbara não conse-
gue se adaptar a nova vida e ambos sentem 
saudades de sua casa no Rio de Janeiro. 

No entanto, Lázaro numa tentativa de 
se consolar, promove reuniões com seus 
amigos em sua casa e fazia-as apesar de Bár-
bara não gostar. Tanto que nos dias dessas 
reuniões ela se isolava dentro de sua própria 
casa e só aparecia para jantar depois que 
todos haviam ido embora. Para ela, os únicos 
que mereciam a amizade dela eram Fabiana 
e Marcelo. 

Depois de muitas brigas e suspeita de 
traição por parte de Lázaro a vida do casal 
se tornou um inferno. Obcecada pelo ciúme 
que sentia de Francine, Bárbara torna-se 
mais e mais insuportável, até que, numa 
madrugada de fevereiro, ela não encontrou 
mais o companheiro deitado em sua esteira: 
ele partira, sem quaisquer avisos.

Uns sete meses depois da partida, um 
postal de Marselha, com um recado de Láza-
ro dizendo que retornaria a Paris em breve, 
fez com que ela melhorasse. Agora, o rosto 
moreno e maquiado sorria para os amigos, e 
ela resgatara algo daquele amor próprio que 
perdera durante o período em que não tivera 
noticias de Lázaro. Aguardava ansiosa o seu 
retorno, e chegou a ajeitar o apartamento 
para acolhê-lo na volta a Paris. 

Entretanto, o desejado reencontro não 
acontece. Sabendo que o nome do seu com-
panheiro está entre aqueles liberados para 
retornar ao Brasil, ela decide viajar para o 
Rio, para o apartamento de Copacabana no 
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qual os dois foram tão felizes até o desterro 
para a capital francesa. Chegando a casa 
ela surpreende Lázaro com Fabiana em seu 
apartamento ela não aguenta e se atira da 
sacada.

A partir do enredo desse conto pode se 
observar que existem dois tipos de exílio: o 
de Lázaro que sofre por estar fisicamente 
longe de sua terra de origem e o de Bárba-
ra que se exila psicologicamente, pois ela 
não só se distanciou da sua terra-mãe, mas 
também se distanciou daqueles que estavam 
a sua volta e a única sensação de alívio que 
ela vivenciava era no momento em que sua 
memória a fazia lembrar-se da vida no Rio 
de Janeiro.  

Para essa personagem as lembranças 
a fazem suportar esse momento, pois por 
meio delas ela podia se imaginar na sua terra 
vivenciando a sua cultura e a sua identidade 
primeira. A respeito dessa necessidade da 
memória enquanto refrigério para alma, 
Bhabha (2005, pp. 226-227), escreve: “ser 
obrigado a esquecer, se torna a base para 
recordar a nação, povoando-a de novo, 
imaginando a possibilidade de outras formas 
contendentes e liberadoras de identificação 
cultural.”

No entanto, Lázaro como o próprio 
nome dá indícios parece reviver na presença 
dos amigos que iam para as reuniões em sua 
casa. Apesar da condição de exilado propria-
mente dito ele se sente acolhido mesmo em 
outro país por aqueles que aparentemente 
passam a ser sua família por partilharem com 
ele a mesma condição de exilado. A respeito 
da postura de Lázaro, Bhabha comenta:

(...) reunindo-se às margens de 
culturas ‘estrangeiras’, reunin-
do-se nas fronteiras; reuniões nos 
guetos ou cafés de centros de cida-
de; reunião na meia-vida, meia-
luz de línguas estrangeiras, ou na 
estranha influência da língua do 
outro (...) reunindo o passado num 
ritual de revivescência; reunindo o 
presente. (BHABHA, 2005, p. 198)

Esta citação descreve bem a condição 
do emigrante que exilado procura adaptar-se 
a vida em um novo lugar. No entanto, sua 
identidade e cultura nunca serão homogê-
neas devido a transculturação, ou seja, a 
troca de culturas com os nativos da região. 
Tal situação, em muitos casos é dolorosa 

porque o emigrante acredita que assimilar 
a nova identidade o fará abdicar da sua 
anterior que ele luta para manter ainda que 
em territórios distantes ao seu de origem, vi-
vendo meias-vidas, já que não podem viver a 
vida que tinham em seu local de origem e não 
conseguem viver plenamente com nativos da 
nova terra. Nesse sentido, Said expõe:

O exílio nos compele estranhamen-
te a pensar sobre ele, mas é terrível 
de experiência. Ele é uma fratura 
incurável entre um ser humano e 
um lugar natal, entre o eu e o seu 
verdadeiro lar: sua tristeza essen-
cial jamais pode ser superada. E, 
embora seja verdade que a litera-
tura e a história contêm episódios 
heroicos, românticos, gloriosos e 
até triunfais da vida de um exila-
do, eles não são mais do que esfor-
ços para superar a dor mutiladora 
da separação. As realizações do 
exílio são permanentemente mi-
nadas pela perda de algo deixa-
do para trás para sempre. (SAID, 
2003, p.46)

A citação acima retrata de modo muito 
especial, o casal protagonista do conto, na 
medida em que Hatoum escreve que

Uma vez por mês iam ao mercado 
na Rua Mouffetard, onde mitiga-
vam a saudade comendo e cheiran-
do frutas que os remetiam ao outro 
lado do Atlântico, ou conversando 
com africanos, antilhanos e lati-
no-americanos. Bárbara tolerava 
essas conversas no mercado, mas 
não suportava a intimidade com 
expatriados e exilados, nem com 
franceses que só criticavam a vio-
lência no Brasil.[...] Nas tardes de 
sábado, quando Lazaro se reunia 
com os amigos, Barbara chegava 
da redação da RFI com noticias 
sinistras da América Latina: pri-
sões, mortes, sequestros, tortura. 
Depois de uma discussão exaltada, 
o silencio prevalecia sobre a impo-
tência e a revolta; Barbara punha 
um disco e os convidados ficavam 
fumando e bebendo, pensando no 
que fazer. (HATOUM, 2009, p,78)

Esse fragmento presente no inicio do 
conto mostra que durante o exílio de Lázaro 
houve uma tentativa de se lembrar das coisas 
que os remetiam ao seu local de origem por 
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meio da degustação e do perfume das frutas. 
Contudo, a sensação agradável acabava 
quando Bárbara era, como que retirada de 
seu momento de êxtase pela conversa de ex-
patriados e franceses que criticavam o Brasil. 
Ela não gostava dessas pessoas porque a 
aceitação do que eles diziam seria o início da 
negação de sua origem, identidade e cultura.

As reuniões de Lázaro também não 
eram bem vistas por Bárbara porque apesar 
de discutirem as notícias sinistras que ela 
trazia, ao final só o silêncio e a sensação de 
impotência lhes restavam, uma vez que nada 
podiam fazer devido ao fato de estarem longe 
de casa e não poderem voltar. Numa tentativa 
de amenizar esse sentimento de desconsolo 
e angústia Bárbara coloca uma música que 
novamente resgata suas raízes brasileiras.  

O exílio interior de Bárbara vai aconte-
cendo gradativamente a partir do momento 
em que ela começa a desconfiar da traição de 
Lázaro quando vê por trás da porta alguma 
das amigas que estavam na festa de aniversá-
rio de Lázaro o beijar na boca. A partir desse 
momento, ela decide que quer voltar ao Bra-
sil e comunica sua decisão ao companheiro, 
pois não era mais só a distância de seu lugar 
de origem que a incomodava, mas também 
a desconfiança, insegurança, angustia e me-
lancolia que faziam não só seu corpo se sentir 
deslocado, mas também seu coração.

Após a saída de Lázaro de casa e o co-
nhecimento de que ele voltaria para o Brasil 
ela decide surpreendê-lo indo visitá-lo no 
Rio de Janeiro onde eles moravam. Esse 
regresso a sua pátria lhe dá um novo ânimo 
e enche o seu coração de esperança, já que 
na sua concepção, ela poderia resgatar no 
Brasil não só sua cultura e identidade, mas 
também sua vida que ficou estilhaçada por 
conta do exílio de ambos. Nesse momento, 
como discute Vieira “memória desempenha 
um papel subjetivo de entrecruzar as percep-
ções imediatas às lembranças, contraindo 
uma gama enorme de momentos”. (VIEIRA, 
2007, p.28)

O retorno de Bárbara ao Rio de Janeiro, 
no entanto, não foi capaz de refazer a relação 
deles e nem de lhe devolver a alegria que 
ambos sentiam antes do exílio, já que como 
define Chagas (2007, p. 121) “Não podemos 
jamais ir para casa, voltar à cena primária 
enquanto momento esquecido de nossos 
começos e autenticidade, pois há sempre 
algo no meio” que, no caso desse conto é ini-

cialmente, a situação de exílio que os alterou 
profundamente e, por mim, a consumação da 
traição de Lázaro que culminou com a morte 
de Bárbara em pleno apartamento do casal 
no Rio de Janeiro ao som de Chico Buarque.

O outro conto a ser analisado sob a 
temática da migração, enfocando não mais a 
questão do exílio, mas sim a perspectiva da 
viagem que também configura como outra 
forma de deslocamento territorial das perso-
nagens. Para tanto, usaremos o conto Carta 
de Brandfort.

O narrador do conto em primeira pessoa 
relembra o primeiro americano com quem 
conversou: Ling Roots, um sino-americano 
orgulhoso de suas tradições. Era um policial 
com quem o narrador convivia e, frequen-
temente, conversava na cidade de Berkeley, 
onde os dois moravam. 

De olhar aguçado, o narrador perde-se 
na contemplação daquela terra estrangeira: 
é um brasileiro, manauara, que habita os Es-
tados Unidos. Na biblioteca da Universidade 
de Berkeley, o narrador encontra uma carta 
do escritor brasileiro Euclides da Cunha. É 
uma raridade, uma carta não documentada, 
de junho de 1905. Diz respeito a uma viagem 
que o escritor brasileiro fez a Manaus. Eucli-
des a enviara para Alberto Rangel, seu amigo 
em Manaus, avisando-lhe que passaria 
uma temporada na capital amazonense. Ao 
encontrá-la, o narrador reflete que Manaus 
lhe persegue, mesmo em terras tão distantes 
– lembre-se: ele está em Berkeley. 

Através da carta, o narrador conhece o 
que fora o dia do escritor brasileiro naquele 
longínquo ano de 1905. Depois do almoço, 
sesteando, sonhara com uma Amazônia mui-
to modificada, povoada de “europeus de boa 
estirpe”. Ainda no texto da carta, Euclides 
revela que despertou com o barulho de um 
cântico: era o sepultamento de um cabo, um 
militar que o escritor brasileiro conhecera. 
Morreu com quatro tiros disparados pelo 
amante de sua esposa. 

Depois do ocorrido, Euclides escreve tal 
carta para Alberto Rangel. Nela, relata o seu 
sonho e a cena do sepultamento. Quatro anos 
depois, Euclides da Cunha é assassinado 
pelo amante de sua esposa. Desconcertado 
pela coincidência, o narrador se pergunta 
se à hora de sua morte o escritor brasileiro 
lembrou-se do assassinato daquele cabo de 
quem escrevera ao amigo Rangel.

Com base no enredo podemos perceber 
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que desde o início o autor retrata, através da 
voz do narrador, um encontro intercultural 
do mesmo com um cidadão chinês que, 
apesar de residir a muitos anos em Berkely, 
tenta de toda maneira conservar a sua iden-
tidade cultual como fica evidente na citação 
a seguir:

Num tom comovente, Ling Roots 
contou que seu bisavô fora um dos 
milhares de Chineses que penaram 
nas minas e nas ferrovias da Cali-
fórnia. Ele abriu os braços com um 
gesto meio teatral e enumerou vá-
rios nomes de famílias do bairro e 
a cada nome acrescentou um lugar 
da China. Depois disse que China 
Town e uma forma de preservar 
a identidade oriental de milhares 
de famílias chinesas nessa região 
da Califórnia: Meus descendentes 
não vieram para fazer a América, 
foram forçados a trabalhar aqui; 
por isso, imaginaram e ajudou a 
construir China Town, o único es-
paço que, para eles, e realmente 
interessante. (HATOUM, 2009, 
p.23)

O cidadão chinês tem uma visão ruim 
da mudança de seus antepassados para a 
América, pois mesmo tendo tentado conser-
var a cultura chinesa por meio da construção 
de China Town na Califórnia a sensação que 
Ling tem é de que a perca da identidade e da 
cultura chinesa é irreparável, já que mesmo 
tentando viver isolados do nativo americano, 
acabam sofrendo a interferência da cultura 
deles o que colabora para a construção de uma 
identidade híbrida. É contra esse hibridismo 
que Ling quer lutar, em prol da manutenção 
da identidade do seu povo. Nesse sentido, 

não é apenas o dessemelhante – o 
estrangeiro, o marginal, o excluído 
– cuja presença presumivelmente 
incomodaria (por definição), mais 
ou menos. É também o termo que 
falta, o complementar indispensá-
vel e inacessível, aquele, imaginá-
rio ou real, cuja evocação cria em 
nós a sensação de uma incomple-
tude ou o impulso de um desejo, 
porque sua não-presenca atual nos 
mantém em suspenso e como que 
inacabados, na espera de nós mes-
mos. (LANDOWSKI, 2002, p. XII).

É interessante notar, entretanto, que 
o próprio nome de Ling Roots já constata a 

transculturação, pois seu primeiro nome é 
decorrente de sua descendência chinesa e 
o seu sobrenome demonstra a sua origem 
americana. O próprio personagem reconhece 
que é fruto dessa miscigenação quando se 
apresenta como sino-americano, apesar da 
resistência em relação ao hibridismo cultural 
revelado no momento em que esclarece, com 
certo rancor, que seus descendentes não 
vieram construir a América e sim que foram 
forçados a trabalhar nela.  Esta lembrança 
vem à mente da personagem devido à memó-
ria sobre a qual Bossi (1987) escreve:

(...) a memória permite a relação 
do corpo presente com o passa-
do e, ao mesmo tempo, interfere 
no processo “atual” das represen-
tações. Pela memória, o passado 
não só vem à tona das águas pre-
sentes, misturando-se com as per-
cepções imediatas, como também 
empurra, “desloca” estas últimas, 
ocupando o espaço todo da cons-
ciência. A memória aparece como 
força subjetiva ao mesmo tempo 
profunda e ativa, latente e pene-
trante, oculta e invasora. (BOSI, 
1987, p. 9)

A outra personagem que participa desse 
conto como narrador também se utiliza da 
memória para se lembrar de sua terra natal, 
no entanto, para o narrador as lembranças 
não provocam tristezas e sim saudades, pois 
ao contrário de Ling este não teve descen-
dentes que foram forçados a migrarem para a 
América. Tanto que ele está apenas viajando 
por essa região e admite ter uma visão dife-
rente do estrangeiro que ele diz ter conheci-
do. O narrador assim descreve essa diferença 
na forma de olhar sobre o outro. “Nas horas 
vagas frequento o templo, senão enlouqueço, 
desabafou Ling Roots. No entanto, para um 
visitante como eu, não apenas China Town, 
mas quase toda a San Francisco, oferece lan-
ces interessantes”. (HATOUM, 2009, p.24).

O narrador mesmo se descreve como 
um visitante, ou seja, como alguém que ape-
sar de estar longe de casa, não sofre como o 
exilado, já que pode voltar para o seu lugar 
de origem quando quiser e não é obrigado 
a permanecer onde não se sente bem. Mas, 
da mesma forma que Ling também consegue 
encontrar resquícios de seu lugar de origem, 
mesmo estando em outra região.

Encontrar essa carta inédita em 
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Bancroft, com a caligrafia nervosa 
de Euclides, e quase um milagre. 
Mas, para onde vou, Manaus me 
persegue, como se a realidade da 
outra América, mesmo quando não 
e solicitada, se intrometesse na es-
piral do devaneio para dizer que só 
vim a Bancroft para ler uma carta 
amazônica do autor d’Os sertões. 
(HATOUM, 2009, p. 26).

Nesse fragmento da obra, fica evidente a 
relação de intimidade entre a região da qual o 
narrador faz parte, pois mesmo com o perso-
nagem estando tão longe de Manaus, Milton 
Hatoum usa uma carta escrita por Euclides 
da Cunha reclamando do calor de Manaus, 
para recordá-lo de sua cidade que insiste em 
comparecer mesmo que não solicitada.  

Considerações finais
Nos contos analisados percebe-se que a 

migração é uma constante na obra A Cidade 
Ilhada, pois as personagens estão a todo 
tempo chegando ao saindo de seus lugares 
de origem. No entanto, observa-se que tan-
to ao chegar quanto ao sair  suas vidas são 
modificadas, ora pela saudade do lugar de 
onde vieram, ora pela diferença cultural do 
lugar no qual estão por motivo de exílio ou 
de viagem.

 Lázaro e Bárbara, de certa forma vi-
venciam o exílio de maneira diferente, pois 
o exílio dele é uma espécie de punição ao 
passo que o dela é voluntário, pois ela decide 
apenas acompanha Lázaro que está exilado. 
No entanto é ela quem mais sofre por estar 
longe do Rio de Janeiro e por não se adaptar 
a nova vida.

Ao passo que Lázaro assim como o 
narrador manauara do segundo conto con-
segue sobreviver, em condições diferentes, 
nas terras estrangeiras que estão ou por 
conta do exílio ou por conta de uma viagem. 
Ambos sentem saudades de onde vieram e 
a memória ajuda a amenizar a saudade. No 
entanto, ambos na condição de estrangeiros 
não rejeitam o multiculturalismo e aceitam 
que sua identidade não será mais a mesmo a 
partir do contato com o outro.   

 Ling, por sua vez, sente-se deslocado 
em sua própria terra e sua identidade encon-
tra-se em constante mudança, pois ele não 
consegue se fixar em lugar nenhum, tendo 
em vista que se corpo está em solo americano 

e seu coração, memória e sentimento estão 
na China. Por isso, ele é um personagem em 
conflito que compartilha com Bárbara, do 
conto Bárbara no Inverno, a resistência a 
aceitação da cultura alheia e faz uso das me-
mórias e lembranças para amenizar a melan-
colia e a solidão, já que mesmo cercados de 
pessoas os dois buscam algum tipo de fuga: 
ela; por meio do exílio interior através do 
qual consegue resgatar memórias agradáveis 
dos anos vividos no Brasil e ele; se isolando 
tanto fisicamente, através da ida no templo 
chinês construído em solo americano, quanto 
psicologicamente quando busca na memória 
os momentos felizes que seus antepassados 
diziam ter vivido na China.    
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Um estudo do currículo escolar brasileiro a partir das diversi-
dades educacionais e culturais na fronteira Brasil/Bolívia
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Introdução
A educação escolar é estruturada com 

base em premissas que permitam o objetivo 
do aprendizado a ser alcançado pelo educan-
do, e é através do currículo que os conteúdos 
são organizados de maneira que as atividades 
propostas permitam aos alunos os conheci-
mentos científicos e culturais, resultando na 
busca de transformação, compreensão dos 
fenômenos naturais e sociais, constituindo 
uma das funções da escola que é educar e 
socializar.

A partir da consolidação de políticas 
educacionais, que visam assegurar a efetivi-
dade da educação escolar, o Brasil, através 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996), implantou as diretrizes e bases da 
educação nacional pautada em princípios e 
regras que visam uma compreensão basilar 
comum.

A nação boliviana consolidou sua le-
gislação educacional (Lei nº 070 em 20 de 
dezembro de 2010), o qual leva o nome de 
Avelino Siñani e Elizardo Pérez, educadores 
estes que lutaram tenazmente para a educa-
ção indígena na Bolívia no início do século 
vinte. A Lei nº 070/10 declara à Educação 
descolonizadora, secular e libertadora soli-
dariedade revolucionária, definido a educa-
ção como direito fundamental que deve ser 
garantido pelo Estado.

A partir de tais indagações, o trabalho 
tem como objetivo geral, fazer um compara-
tivo das leis educacionais dos países Brasil 
e Bolívia. Dentro dos objetivos específicos: 
verificar as práticas escolares dos docentes 
regidos pela Lei Educacional de cada país, 
associado ao comparativo das estruturas 
curriculares ofertadas nas escolas das cida-
des Guajará-Mirim (Estado de Rondônia/
Brasil), Guayaramerin e Riberalta (Bolívia); 
identificar de que forma uma prática peda-
gógica baseada no currículo escolar e na 
valorização dos conhecimentos e saberes 
tradicionais, influencia no ensino-aprendiza-
gem e valorização da cultura de seus alunos.

Referencial teórico
A base curricular nacional propaga-se 

em múltiplos documentos normativos emba-
sados na LDB/96. A partir dessas premissas, 
foram produzidos pareceres e aprovadas 
resoluções referidas às diferentes etapas e 
modalidades da educação básica. Essas defi-
nições vinculam-se à existência de diretrizes 
que orientam uma base nacional comum 
para o que se ensina na escola. 

Encontra-se no artigo 210 da Constitui-
ção Federal determinado que os “conteúdos 
mínimos para o Ensino Fundamental, de ma-
neira a assegurar a formação básica comum 
e respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais”. No entanto, não basta 
ter uma referência nacional comum, como é 
estabelecido na LDB nº 9.394/96:

Art.26 - Os currículos do ensino 
fundamental e médio devem ter 
uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema 
de ensino e estabelecimento esco-
lar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regio-
nais e locais da sociedade, da cul-
tura, da economia e da clientela.

No entanto, fazer-se necessário o en-
volvimento de todos os que participam do 
ato educativo intencional na sua construção, 
pois o currículo é constituído pelas experiên-
cias escolares em torno do conhecimento, os 
quais só terão resultado eficaz por meio de 
ações educativas que envolvem os alunos.

Saviani (2008, p.13) afirma que: “[...] o 
trabalho educativo é o ato de produzir, direta 
e intencionalmente, em cada indivíduo singu-
lar, a humanidade que é produzida histórica 
e coletivamente pelo conjunto dos homens”. 
Expressando que a natureza humana é o 
mundo da cultura, produzida historicamente 
pelos homens. 

A globalização cultural é algo que 
está sendo cada vez mais vivenciado pela 
sociedade, a qual atingiu todas as faixas 
etárias, crianças, homens e mulheres, com 
única finalidade de implantar consumidores 
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transnacionais, e com isso contemplamos as 
diferenças nitidamente demarcadas (LOPES 
e SANTOS, 1994).

Para Forquin (1993, p.13-14) “a cultura 
é o conteúdo substancial da educação, sua 
fonte e sua justificação última. [...] mas, 
reciprocamente, dir-se-á [...] que a educação 
‘realiza’ a cultura”. Tal ponderação sobre 
educação e cultura tem indicado que a ini-
ciativa educativa tem como responsabilidade 
conduzir e vincular o conhecimento humana 
considerado como cultura. Reconhecendo-se 
a necessidade que se construa um projeto 
político pedagógico que enfatize o sentido 
da democracia à diversidade cultural, que se 
tem inserido nas escolas.

Nesse sentido, é necessário conscien-
tizar que existe nas escolas, uma diferença 
concreta de culturas por isso a necessidade 
que haja uma identificação do conceito de 
multiculturalismo, incluindo as propostas 
curriculares, sendo relevante, que se reco-
nheça a necessidade de uma interação cultu-
ral como instrumento de mecanismo de que 
levem os alunos a serem críticos diante das 
diferentes manifestações culturais (LOPES; 
SANTOS, 1994). 

Diante dessas premissas Moreira e 
Candau (2006), expressa que o conheci-
mento escolar necessita de uma construção 
específica. Não se tratando de uma simples 
unificação dos conhecimentos produzidos 
fora da escola, porém, ele tem origem nos sa-
beres e nas práticas socialmente construídas. 
Mas, é complexo, esse processo de mediação 
que faz a sua transposição tanto no que diz 
respeito aos conteúdos das diversas discipli-
nas, quanto na própria seleção de disciplinas 
ou áreas de conhecimento que compõem o 
currículo.

As averiguações sobre o currículo e so-
bre as disciplinas escolares ocupam cada vez 
mais espaço nos estudos educacionais, dan-
do ênfase em repensar as diversas maneiras 
e tendências homogêneas e padronizadas 
que repassa suas práticas, como abordam 
Moreira e Candau (2003, p.161):

[...] a escola sempre teve dificul-
dades em lidar com a pluralidade 
e a diferença. Tende a silenciá-las 
e neutralizá-las. Sente mais con-
fortável com a homogeneização e 
a padronização. No entanto, abrir 
espaços para a diversidade, a di-
ferença e para o cruzamento de 

culturas constitui o grande desafio 
que está chamada a enfrentar.

Verifica-se que o currículo exerce 
diferentes missões em diversos níveis educa-
tivos, procurando sempre ter um equilíbrio 
entre força e interesses que estão em torno 
do sistema educativo, por isso é imprescin-
dível que se tenha uma preocupação com 
o multiculturalismo, pois a cultura é uma 
prática produtiva que precisa ser valorizada, 
no entanto não pode desprezar a força das 
determinações materiais. 

A definição de currículo refere-se à 
realização das funções da própria escola e 
a forma de focalizar num certo momento 
histórico e social:

[...] o currículo é a expressão da 
função socializadora da escola [...] 
é um instrumento que cria toda 
uma gama de usos, de modos que 
é elemento imprescindível para 
compreender o que costumamos 
chamar de prática pedagógica. 
Além disso, está estreitamente re-
lacionado com o conteúdo da pro-
fissionalização dos docentes. O que 
se entende por bom professor e 
as funções que se pede que desen-
volva dependem da variação nos 
conteúdos, finalidades e mecanis-
mo de desenvolvimento curricular. 
(SACRISTÁN, 1998, p. 32).

Os docentes precisam considerar e 
saber trabalhar com a questão relacionada 
ao multiculturalismo que se apresenta em 
sala de aula trabalhando assim, como uma 
redefinição do propósito do ensinar e apren-
der, dentro de uma esfera de um mundo 
globalizado e mais diversificado. Por isso, 
é necessário que haja uma visão ampla de 
aprendizagem tendo a dialogicidade como 
seu eixo principal (MOREIRA, 1997).

É imprescindível que haja um respeito 
mútuo entre as diferenças, dos docentes 
administrando satisfatoriamente tais em-
pecilhos, percebendo a importância de um 
conhecimento que vai além do cognitivo, que 
envolva experiências, sejam elas no âmbito 
emocional, profissional e também nos co-
nhecimentos e discussões de textos variados.

O currículo adere uma prática o qual é 
desenvolvido durante seu processo e neste 
contexto a presença do professor é funda-
mental, pois o currículo é traduzido através 
de sua prática e sua influência é exercida na 
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vida de seus alunos. Por isso que, o currículo 
de formação dos professores deve nortear 
propostas em que a organização dos currícu-
los leve os docentes compreender como pes-
soas e grupos são desprezados, em relação à 
raça, classe social e gênero, visão principal 
do multicultural. 

Portanto, é necessária a persistência, 
para que a formação dos professores seja 
transformada em um espaço onde os educan-
do estabeleça um elo de conhecimento esco-
lar e os aprendizados que os alunos trazem 
para a escola. Para isso acontecer, é necessá-
rio que tenha uma urgência em repensar em 
um currículo e disciplinas acadêmicas que 
levem o futuro docente a ser mais preparado 
para exercer sua profissão com autoridade. 
(KINCHELOE; STEINBERG, 1997).

Um currículo quando elaborado dentro 
de uma visão interdisciplinar planejada 
(SANTOS, 1996), porém, sem apresentar um 
regulamento epistemológico próprio (CAR-
RILHO, 1999), precisará que os docentes se 
apropriem de certa formação e explicação 
de como será e atuação dos professores e de 
como este será conduzido. 

O currículo deve ser envolvido como 
atividade não somente restringida à vida es-
colar, porém a vida diária dos envolvidos, os 
assuntos devem estar entrelaçados obtendo 
assim uma abertura que possa seguir uma 
trajetória de ideias a serem problematizadas 
e discutidas por alunos, e professores:

O currículo corresponde um con-
junto de intenções, situadas no 
continuum que vai da máxima ge-
neralidade à máxima concentra-
ção, traduzidas por uma relação 
de comunicação que veicula signi-
ficado social e historicamente váli-
dos (PACHECO, 1996, p.18).

É através de uma preleção prática que se 
mostra o que realmente é necessário realizar, 
envolvendo a caráter concreto dos parâme-
tros institucionais, associando na práxis, o 
essencial ao empenho cognitivo critico e à 
ação reflexão dos atores implicados, ou seja, 
“é na e pela prática que as coisas humanas 
efetivamente acontecem que a historia se 
faz” (SEVERINO, 1995, p.161).

No Brasil, a educação, deve olhar a 
escola como espaço de vivência de todo tipo 
de aprendizagem, cumprindo a sua função 
de escolarização, construindo estratégias a 

partir de um currículo interdisciplinar que 
leve em conta a pluralidade de culturas, de 
tempos, de ritmos de cada um, na sua singu-
laridade.

Na Bolívia, a nova Lei da Educação (Lei 
nº 070/10), foi promulgada em dezembro 
de 2010, priorizando a extensão da escolari-
dade obrigatória até o final do ensino médio 
e ainda afirma que a educação precisa ser 
“inter e intra-lingual”, assegurando assim, 
a diversidade cultural e linguística princi-
palmente na educação infantil, realizada na 
língua original das diversas comunidades 
existentes, optando por ensinar uma língua 
estrangeira de forma gradual e obrigatória 
desde os primeiros anos de escolaridade.

A Lei Nº 070/10 também evidencia a 
formação de professores, onde será de du-
ração de cinco anos, com grau de bacharel, 
sendo preparados em escolas secundárias, 
públicas e dependentes do Ministério da 
Educação. Em seu artigo 69 enfatiza a organi-
zação curricular, articulando as necessidades 
e demandas, assim como as expectativas da 
sociedade e do Estado plurinacional, estabe-
lecendo os mecanismos de articulação entre 
a teoria e a prática, baseando-se em um cur-
rículo diversificado de caráter intracultural.

A educação necessita desta postura 
interdisciplinar enquanto objeto do co-
nhecimento, objeto de pesquisa, espaço de 
intervenção e mediação sócio cultural para 
se exprimir, na práxis pedagógica, assim 
“[...] ser interdisciplinar, para o saber, é uma 
exigência intrínseca, não uma circunstância 
aleatória” (SEVERINO, 1995, p. 172).

Metodologia
Na abordagem metodológica, a presente 

pesquisa fundamenta-se, quanto à natureza 
em pesquisa qualitativa e quantitativa, 
quanto aos meios adotou-se a pesquisa bi-
bliográfica e pesquisa de campo, tendo como 
procedimentos adotados para a coleta de 
dados, entrevistas semi-estruturadas e ques-
tionários, desenvolvendo-se nas seguintes 
etapas:

• realização de entrevistas e coletas de 
dados com seis diretores das escolas 
de Guayaramerin e Riberalta (Bolí-
via);

• comparativo entre as Leis nº 
9.394/96 e nº 070/10 do Brasil e 
Bolívia associado ao comparativo 
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das estruturas curriculares oferta-
das nas escolas das cidades Guajará-
Mirim (Estado de Rondônia/Brasil), 
Guayaramerin e Riberalta (Bolívia); 

• identificar de que forma uma práti-
ca pedagógica baseada no currículo 
escolar e na valorização dos conhe-
cimentos e saberes tradicionais, 
influencia no ensino-aprendizagem 
e valorização da cultura de seus 
alunos.

Esta pesquisa realizou-se com a educa-
ção inicial em família comunitária, educação 
primária comunitária vocacional, educação 
secundária comunitária produtiva e educa-
ção secundária comunitária produtiva das ci-
dades de Guayaramerin e Riberalta/Bolívia.

De acordo com Perrelli (2008, p. 3) a 
interculturalidade é “uma relação desejada 
e deliberada, na qual ambas as culturas se 
influenciam e se modificam, é uma resposta 
à necessidade de convivência entre distintas 
culturas”. É neste contexto que Brasil/Bolívia 
se interagem no que diz respeito à educação 
entre as cidades de Guajará-Mirim/Brasil e 
Guayaramerin-Bolívia.

Resultados e discussão
Na coleta de dados constataram-se 

diferenças significativas entre as práticas 
escolares exercidas no Brasil e na Bolívia. 
Em análise verificou-se que as classificações 
dos níveis de estudos entre os referidos 
países diferem-se em relação à distribuída 
dos níveis de estudos em educação, como é 
demonstrado nas Figuras 1 e 2.

Figura 1: Sistema Educacional Brasileiro.

Figura 2: Sistema Educacional Boliviano.

Este comparativo demonstra que no 

Brasil o sistema educativo é composto de 
nove anos, como afirma a Lei nº 9.394/96 em 
seu artigo 21, inciso I: “A educação escolar 
compõe-se de: I - educação básica, formada 
pela educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio”. Enquanto que na Bolívia de 
acordo com A Lei nº 070/10, artigos 11 ao 
14 o sistema educacional é composto por 14 
anos incluindo:

Artículo 11. El Subsistema de Edu-
cación Regular comprende: 
Educación Inicial en Familia Co-
munitaria. 
Educación Primaria Comunitaria 
Vocacional. 
Educación Secundaria Comunita-
ria Productiva.
Artículo 12. (Educación Ini-
cial en Familia Comunitaria). 
Constituye la base fundamental 
para la formación integral de la 
niña y el niño, se reconoce y for-
talece a la familia y la comunidad 
como el primer espacio de socia-
lización y aprendizaje. De cinco 
años de duración, comprende dos 
etapas: 
1. Educación Inicial en Familia Co-
munitaria, no escolarizada. 
Es de responsabilidad compartida 
entre la familia, la comunidad y 
el Estado, orientada a recuperar, 
fortalecer y promover la identidad 
cultural del entorno de la niña y 
el niño, el apoyo a la familia en la 
prevención y promoción de la sa-
lud y la buena nutrición, para su 
desarrollo psicomotriz, socio-afec-
tivo, espiritual y cognitivo. De tres 
años de duración. 
2. Educación Inicial en Familia Co-
munitaria, escolarizada. 
Desarrolla las capacidades y ha-
bilidades cognitivas, lingüísticas, 
psicomotrices, socio-afectivas, es-
pirituales y artísticas que favorez-
can a las actitudes de autonomía, 
cooperación y toma de decisiones 
en el proceso de construcción de su 
pensamiento, para iniciar proce-
sos de aprendizaje sistemáticos en 
el siguiente nivel. De dos años de 
duración.
Artículo 13. (Educación Pri-
maria Comunitaria Vocacio-
nal). Comprende la formación 
básica, cimiento de todo el proceso 
de formación posterior y tiene ca-
rácter intracultural, intercultural 
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y plurilingüe. [...] De seis años de 
duración.
Artículo 14. (Educación Se-
cundaria Comunitaria Pro-
ductiva). 
1. Articula la educación humanísti-
ca y la educación técnica-tecnoló-
gica con la producción, que valora 
y desarrolla los saberes y conoci-
mientos de las diversas culturas 
en diálogo intercultural con el co-
nocimiento universal, incorporan-
do la formación histórica, cívica 
y comunitaria. […] Tiene carácter 
intracultural, intercultural y pluri-
lingüe. 
2. Permite identificar en las y los 
estudiantes las vocaciones para 
continuar estudios superiores o 
incorporarse a las actividades so-
cio-productivas. Está orientada 
a la formación y la obtención del 
Diploma de Bachiller Técnico Hu-
manístico, y de manera progresi-
va con grado de Técnico Medio de 
acuerdo a las vocaciones y poten-
cialidades productivas de las re-
giones y del Estado Plurinacional. 
De seis años de duración. 

Ainda analisando as Figuras 1 e 2, ob-
serva-se que na Bolívia não há creche pública 
de zero a três anos, assim nesse período as 
crianças recebem educação compartilhada 
no meio familiar como já citado no art. 12 
parágrafo 1º da Lei nº 070/10. Já no Brasil 
têm-se creches para crianças na faixa etária 
de zero a três anos, como descrito na Lei nº 
9.394/96, artigo 30, inciso I: “A educação 
infantil será oferecida em: I - creches, ou 
entidades equivalentes, para crianças de até 
três anos de idade”.

O ensino Fundamental brasileiro é obri-
gatório e tem como finalidade o desenvolvi-
mento principal do aluno, como é expresso 
no artigo 32 da Lei nº 9.394/96:

Art. 32. O ensino fundamental 
obrigatório, com duração de 9 
(nove) anos, gratuito na escola 
pública, iniciando-se aos 6 (seis) 
anos de idade, terá por objetivo a 
formação básica do cidadão, me-
diante:
I - o desenvolvimento da capacida-
de de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente 

natural e social, do sistema polí-
tico, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a 
sociedade;
III - o desenvolvimento da capaci-
dade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição de conhecimentos 
e habilidades e a formação de ati-
tudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos 
de família, dos laços de solidarie-
dade humana e de tolerância re-
cíproca em que se assenta a vida 
social.

Percebe-se que a educação básica 
prioriza o desenvolvimento e a capacidade 
de aprendizado de cada aluno associado na 
formação do caráter e valores familiares pro-
duzindo vínculo de solidariedade refletido na 
sociedade o qual está inserido. Enquanto, no 
ensino médio a duração é de três anos e tem 
como objetivos descritos no artigo 35:

Art. 35. O ensino médio, etapa final 
da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como fi-
nalidades:
I - a consolidação e o aprofunda-
mento dos conhecimentos adqui-
ridos no ensino fundamental, pos-
sibilitando o prosseguimento de 
estudos;
II - a preparação básica para o 
trabalho e a cidadania do educan-
do, para continuar aprendendo, 
de modo a ser capaz de se adaptar 
com flexibilidade a novas condi-
ções de ocupação ou aperfeiçoa-
mento posteriores;
III - o aprimoramento do educan-
do como pessoa humana, incluindo 
a formação ética e o desenvolvi-
mento da autonomia intelectual e 
do pensamento crítico;
IV - a compreensão dos fundamen-
tos científico-tecnológicos dos pro-
cessos produtivos, relacionando a 
teoria com a prática, no ensino de 
cada disciplina.

Nesta fase do estudo brasileiro, a priori-
dade se concentra em aprofundar os conhe-
cimentos básicos adquiridos, preparando o 
aluno para o trabalho aperfeiçoando-o como 
cidadão, desenvolvendo sua autonomia e 
consciência crítica, auxiliada com os emba-
samentos científico-tecnológicos, unificando 
a teoria e a prática exercendo o verdadeiro 



891

ensino-aprendizagem concretizado em cada 
disciplina.

Brasil e Bolívia possuem diretrizes ex-
pressas, nas leis já mencionadas, sobre cur-

rículos ficando em destaque a preocupação, 
com a formação intercultural dos mesmos, 
como verifica-se no quadro 1:

CURRÍCULO
Lei nº 9.394/96 Lei nº 070/10

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental 
e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela.

Art. 69. (Organização curricular).
2. A organização curricular estabelece 
mecanismos de articulação entre a teoria 
e a prática educativa, é expressa no 
currículo de caráter intercultural, nos 
currículos regionalizados e diversificados 
intracultural na sua complementaridade, 
garantindo a unidade e a integridade do 
sistema educacional Plurinacional bem 
como o respeito pela diversidade cultural e 
linguística da Bolívia.
5. As modalidades de atenção nos processos 
educativos dos subsistemas e níveis será 
definido pelo currículo base e currículo 
regionalizado de acordo com o específico 
educacional, cultural e linguística.

Art. 27. Os conteúdos curriculares da 
educação básica observarão, ainda, as 
seguintes diretrizes:

I - a difusão de valores fundamentais 
ao interesse social, aos direitos e deveres 
dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à 
ordem democrática;

II - consideração das condições 
de escolaridade dos alunos em cada 
estabelecimento;

III - orientação para o trabalho;
IV - promoção do desporto educacional 

e apoio às práticas desportivas não-formais.

Artigo 70. (Currículo regionalizado). 
1. O currículo abrange todos os planos 
regionalizados organizados e programas, 
objetivos, conteúdos, metodologia e critérios 
de avaliação em um determinado subsistema 
e educação, que expressa a unicidade e 
complementaridade em harmonia com 
o currículo básico do sistema de ensino 
Plurinacional, considerando principalmente 
o características do contexto sociocultural e 
linguagem que fazer a sua identidade.

Quadro 1: Comparativo sobre currículos entre a Lei nº 9.394/96 (Brasil) e a Lei nº 070/10 (Bolívia).

Percebe-se que a estrutura curricular do 
Brasil tem uma base comum, porém sendo 
observada a parte diversificada sendo res-
peitadas as características regionais e locais 
da clientela a ser alcançada. No entanto, a 
Bolívia prioriza a práxis da teoria e prática 
educacional expressa em um currículo 
intercultural nos currículos regionalizados 
e diversificados, sempre respeitando a pluri-
nacionalidade de cada comunidade existente 
no país.

Nas entrevistas realizadas com os dire-
tores do Centro Integral Fé e Alegria, Colégio 
San José e Félix Sattori Roman II analisou-
se dados quanto: ao funcionamento das re-
feridas escolas; à gestão escolar, envolvendo 
o tempo de atuação dos diretores, como eles 
ingressaram nas escolas que estão atuando; 

ao plano pedagógico usado pelas escolas; a 
verificação da quantidade de alunos que são 
atendidas pelas referidas escolas, coforme 
demonstrado na Figura 3:

Figura 3: Dados Obtidos na Pesquisa com os diretores 
das escolas do Centro Integral Fe e Alegria, Colégio 

San José e Félix Sattori Roman II.

Dos diretores entrevistados percebe-se 
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que 50% têm mais de seis anos atuando na 
gestão escolar, sendo que 84% dos diretores 
foram eleitos por meio de exames. Verificou-
se que 100% das escolas tem plano pedagógi-
co os quais norteiam suas práticas. O Plano 
Operativo Anual – POA, assemelha-se ao 
Plano Nacional de Educação – PNE enquan-
to, o Projeto Educativo de Unidade – PEU re-
fere-se ao Projeto Político Pedagógico – PPP.

Quanto aos níveis de escolarização as 
escolas pesquisadas apresentam a educação 
humanística, educação comunitária em 
família e educação familiar representada na 
Figura 4:

Figura 4: Dados obtidos pelos diretores sobre os níveis 
de escolarização ofertados pelas escolas pesquisadas.

A educação inicial na Bolívia se dá 
através da educação comunitária familiar, 
oferecida por 67% das escolas pesquisadas, 
a qual tem como base principal a integração 
das crianças no espaço de socialização e ensi-
no-aprendizagem. Esta etapa tem a duração 
de dois anos, correspondendo a Educação 
Infantil no Brasil.

A educação Primária Comunitária 
Vocacional é ofertada em 50% das escolas 
investigadas, e abrange a formação básica 
tendo como prioridade o caráter intracultu-
ral e intercultural e plurilíngue das comuni-
dades existente no país, tendo a duração de 
seis anos, correspondendo do 1º ao 6º Ano 
do ensino fundamental do sistema brasileiro. 
Enquanto, 84% das escolas oferece a educa-
ção humanística que dividi o ensino secun-
dário em seis períodos sendo o primeiro e 
segundo semelhante o 7º e 8º Ano do ensino 
fundamental brasileiro, e do terceiro ao sexto 
período da secundária correspondendo o 9º 
Ano e o ensino médio brasileiro.

A Figura 5 evidencia o funcionamento 
escolar das escolas estudadas, demonstrando 
o processo adotado para verificar o aprendi-
zado dos alunos, assim como a relação entre 
o Estado e as escolas na Bolívia.

Figura 5: Respostas parciais obtidos pelos diretores 
das escolas do Centro Integral Fe e Alegria, Colégio 

San José e Félix Sattori Roman II.

Todos os diretores entrevistados afirma-
ram que o sistema avaliativo da educação na 
Bolívia se dá através da frequência do aluno 
dentro da sala de aula e nas participações das 
atividades extraescolares enfatizando uma 
avaliação qualitativa e não apenas quanti-
tativa, pois a avaliação é decorrente à ação 
interpretativa, embasado em certos modelos 
como é afirmado por Haydt (1995, p. 290):

Quando usamos o termo avaliar, porém, 
estamos nos referindo não apenas aos as-
pectos quantitativos da aprendizagem, mas 
também aos qualitativos, abrangendo tanto a 
aquisição de conhecimentos decorrentes dos 
conteúdos curriculares, quanto as habilida-
des, os interesses, as atitudes, os hábitos de 
estudo e o ajustamento pessoal e social.

Quando se usa a avaliação, o professor 
está realizando um julgamento sobre os re-
sultados adquiridos pelos alunos, verificando 
se o objetivo determinado foi cumprido, 
com o propósito de orientar seus alunos e 
ao mesmo tempo fazer com que o professor 
aperfeiçoe seus procedimentos metodológi-
cos. Observando ainda a Figura 5 constatou-
se que 84% dos diretores responderam que 
não recebem ajuda governamental e somente 
33% tem acesso a livros didáticos ofertados 
pelo Estado. 

Verificou-se que os professores bolivia-
nos têm investido em seu aperfeiçoamento 
profissional através de cursos de formação 
continuada e aperfeiçoamento, no entanto 
o governo não tem ofertado aos docentes 
cursos de capacitação (Figura 6).
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Figura 6: Respostas fornecidas pelos seis diretores das 
escolas pesquisadas em relação à formação docente.

Por fim, a figura 6 demonstra que a for-
mação dos docentes bolivianos, também ca-
rece de investimentos de cunho tecnológicos, 
pois demonstrou-se com a pesquisa que so-
mente 33% dos docentes tem acessibilidade 
ao computador para realizar suas atividades 
pedagógicas. Quanto a interação da escola 
com os professores a educação boliviana 
destaca-se por realizar reuniões periódicas 
com os docentes.

Conclusões
Através dos dados coletados com seis 

diretores das escolas de Guayaramerin e 
Riberalta (Bolívia) e o comparativo feito 
entre as Leis nº 9.394/96 e nº 070/10 do 
Brasil e Bolívia associado ao comparativo 
das estruturas curriculares ofertadas nas 
escolas das cidades Guajará-Mirim (Estado 
de Rondônia/Brasil), Guayaramerin e Ribe-
ralta (Bolívia), foi possível identificar uma 
prática pedagógica voltada para a realidade 
educacional expressa em um currículo in-
tercultural regionalizados e diversificados, 
respeitando a plurinacionalidade de cada 
comunidade existente no país, partindo da 
valorização de seus conhecimentos e saberes 
tradicionais que influenciam positivamente 
no ensino-aprendizagem.

Observa-se que os diretores afirmam 
resposta em sua maioria compatível com a 
realidade vivenciada nas escolas que atuam, 
esclarecendo que a Educação na Bolívia está 
passando por mudanças favoráveis princi-
palmente em relação à formação dos pro-
fessores, o qual será de grande valia para a 
concretização de uma educação mais eficaz.

No entanto, através das diversas pres-
sões sociais tem-se procurado haver uma in-
terferência no programa curricular, impostas 
pelas próprias transformações refletidas pe-
las escolas devido à variedade de pessoas que 

têm a cesso a ela, diferente da educação de 
elite que marcou parte do século 20 no Brasil. 
Com isso, são notados vários problemas que 
precisam ser contemplados nos currículos, 
observando as variações regionais existentes 
em países como Brasil e Bolívia.
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Memória e migração: narrativas orais para a Amazônia acreana

Maria Cristina Lobregat1

Universidade Federal do Acre

Vibra o passado em tudo que pal-
pita
Qual dança em coração de baila-
rino
Ao regressar já mudo o violino

Walter Benjamin – Sonetos

O início de tudo vibrando através 
das palavras

Walter Benjamin faz uso da linguagem 
das emoções nos versos da epígrafe para 
explicar o aspecto latejante do passado 
rondando a memória e que a qualquer mo-
mento aparece com suspeitas de ser amante 
dos novos significados do presente. Será 
nesse romance exaustivo entre o passado e 
o presente que buscarei respostas através de 
discursos manifestados na escrita e na fala, 
assunto recorrente na pesquisa de mestrado 
que precede esse artigo.

Foi nos versos de Walter Benjamin que 
encontrei a essência do desejo de reflexão 
no artigo que inicio e para isso necessito 
desvendar o presente e o passado recente2 
contidos nas narrativas orais dos migrantes 
que vieram para a Amazônia acreana após 
a construção da Usina Binacional de Itaipu, 
e, consequentemente pelo alagamento ine-
vitável de terras férteis do Estado do Paraná 
sem esquecer o texto jornalístico como parte 
importante na formação discursiva da época.

Escolhi como fonte inicial os textos 
de jornais da época que revelam em seus 
discursos as pistas capazes de caracterizar o 
momento passado, procurei contextualizar 
a época em que houve o alagamento pela 
Usina de Itaipu. Engana-se aquele que busca 
nesse artigo um trabalho comparativo, entre 
os jornais e as narrativas orais, com o obje-
tivo de levantar uma verdade histórica. O 
fio condutor usado nessa pesquisa alinhava 
um entendimento bem maior e contrário ao 
ato de apenas provar a verdade consagrada 
e procurada pela historiografia, pois o que 
procuro vai além da verdade por saber que 
esta é uma percepção subjetiva coletada nas 
reminiscências.

Jamais conseguiria dar andamento ao 
artigo sem recorrer às discussões teóricas 

de Alessandro Portelli e seus apontamentos 
referentes à subjetividade presentes no tra-
balho de interpretação das narrativas orais. 
Tendo em mãos as falas transcritas, através 
das entrevistas feitas com os migrantes, 
necessitei de Beatriz Sarlo para intensificar o 
debate, com isso não consegui fugir das ideias 
contidas em textos de Michel de Certeau e 
Paul Ricoeur que indicaram os caminhos 
da interpretação do presente e do passado 
recente, além de desvendarem questões que 
ainda precisavam ser respondidas.

Desafios pela apropriação do espa-
ço e o mundo subjetivo na narrativa   

Os migrantes paranaenses tratados 
nessa pesquisa vieram da Região Oeste do 
Paraná para a Amazônia acreana durante 
a década de 1980, possuem uma história 
marcada por lutas e desafios, pois a migra-
ção não acontece de maneira voluntária, há 
sempre um motivo político que impulsiona 
os trabalhadores rurais a migrarem. Estes 
possuem a força de trabalho negociável nas 
situações de deslocamento, como a maioria 
deles eram posseiros das terras que seriam 
alagadas pelo lago de Itaipu, a vinda para 
ocupação de terras consideradas improdu-
tivas na Amazônia seria uma solução para 
o processo de mecanização de propriedades 
que alavancava o crescimento de latifúndios 
no Paraná, os pequenos produtores estavam 
emparedados no contexto político da época.

A construção da Usina Itaipu Binacio-
nal favorecia os ideais do governo militar, 
pois resolveria algumas questões de reforma 
agrária com a desapropriação das terras que 
seriam alagadas. Aqueles, que eram pro-
prietários e possuíam escrituras, depois de 
muita luta com os dirigentes de Itaipu, foram 
indenizados de maneira suspeita no que se 
refere a preço justo. Com isso nasceu um 
movimento político denominado “Justiça e 
terra”3, uma grande expressão de resistência 
marcando a história de produtores rurais do 
Paraná (MAZAROLLO,2003). Diferente dos 
proprietários com escrituras, outro grupo de 
trabalhadores rurais estavam no contexto da 
época, os posseiros e os arrendatários, que 



896

se deslocaram para a Amazônia em busca de 
terra para trabalhar e que depois de trinta 
anos resgatam na memória as experiências 
vividas através das narrativas orais elenca-
das nesse artigo.

O envolvimento do migrante com a ter-
ra está sempre no movimento pendular entre 
a sua posição social entre os pares e o “fazer” 
ligado ao trabalho, que  ocupa um significado 
grandioso dentro dos relatos de cada um 
deles. Para um melhor entendimento sobre 
a mobilidade de produtores rurais resgato 
José de Souza Martins e consigo entender as 
passagens relatadas nas narrativas orais dos 
migrantes entrevistados. Compreendi, nesse 
caso, que não há outro caminho que esse 
sujeito possa seguir a não ser se render ao 
sistema que o envolve. A força do trabalho é 
o único bem que ele possui, transformando-o 
em “cúmplice da ideologia da ascensão social 
pelo trabalho” (MARTINS, 2000, p. 200). 
Nessa discussão cabe ressaltar também que 
a mobilidade desse migrante foi definida a 
partir de questões políticas, o sistema define 
onde necessita de reserva de trabalho ou 
de produção, sendo que ao trabalhador não 
sobra outra decisão a não ser aceitar a oferta.

Foi a partir dessas reflexões que con-
segui compreender a situação de homens 
e mulheres que entrevistei. Trago para a 
análise a fala de Dona Olívia, migrante que 
veio da Região Oeste do Paraná em 1982 
seguindo a lógica do governo da época. Não 
havendo muitas alternativas, a família dessa 
migrante chegou à Amazônia acreana para 
conseguir a posse de terras, pois no Sul eram 
arrendatários de pequena propriedade para 
produzir hortelã.

Dona Olívia, hoje com 56 anos, demons-
trou muita simplicidade tanto na maneira 
de me receber como em ver a situação pela 
qual passou. Atualmente mora em Sena 
Madureira, vendeu a colônia onde moraram 
mais de vinte anos e mudou-se para a cidade 
com a família. O relato da migrante é repleto 
de detalhes que exemplificam a migração da 
qual trato nesse momento. Com ele consegui 
perceber o valor da palavra falada em uma 
pesquisa que se utiliza da História Oral, as 
revelações contadas se encaixavam nas teo-
rias referentes à sociologia rural.

A gente morava lá... aí a gente fico 
sem serviço, num tinha pra onde 
ir, nóis com criança pequena, aí  
um homem levô nóis pra ficá mo-

rando um ano, na área da Itaipu, 
aí a gente foi morá lá, aí o patrão 
foi e disse: “Agora vocêis vai tê que 
ir embora, porque mais de um ano 
num pode dexá, porque se não vai 
alagá tudo e vai pegá voceis aqui.” 
Aí nóis fiquemo um ano e sem sabê 
pra onde nóis ia. Com criança pe-
quena... Nóis tinha 4, 5 criança pe-
quena... Com criança pequena sem 
sabe pra onde ia, né? Aí quando foi 
um dia nóis... Eu e a minha vizinha 
fumo com as criança pra São Mi-
guel do Iguaçu vaciná as criança 
tudo, a gente já tava numa espera, 
aí fomo levá as criançada todinha 
pra vaciná na hora que nóis dece-
mo do carro da vacina na casa da 
minha vizinha, a Itaipu tava lá. 
“Cadê o marido de voceis?” Eles 
tavam tirando um arame do pasto 
pro vizinho levá embora, né?  E ele 
( aponta para seu Toninho) tava 
ajudando. Chamei mesmo, eles vie-
ro tudo, aí conversemo com eles, 
eles conversaram com as pessoas 
toda, aí eles disseram: “o único 
jeito que nóis tem que levá voceis é 
pro Acre”. Nóis falemo assim: “Pra 
onde levá nóis tem que ir”. Porque, 
com criança pequena, né? Sem 
sabê pra onde tem que ir. 

A narrativa de Dona Olívia deixa evi-
dente a posição de refém que ela e sua família 
experimentaram no processo de migração, 
não havia muitas escolhas disponíveis a não 
ser aceitar a proposta de buscar terras na 
Amazônia que representava um lugar novo e 
cheio de oportunidades. O que eles possuíam 
para negociar era apenas a força de trabalho, 
por isso moviam-se rumo às ofertas dadas 
pelo sistema dominador de seus passos e 
vontades.

O discurso da época (1980) envolveu o 
INCRA ( Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária) que atuou como persona-
gem decisivo para o rumo da história idea-
lizada pela reforma progressista do governo 
no que se refere à migração através da colo-
nização dirigida para a Amazônia. Enquanto 
as colonizadoras autorizadas pelo INCRA 
abordavam os posseiros no Paraná, a notícia 
fazia sua parte no Acre para formar opinião 
favorável ao assentamento de migrantes 
sulistas. Trago nesse contexto outra fonte 
para análise e vejo que o jornal A gazeta do 
Acre, em 1980 noticiava sobre o Projeto de 



897

Assentamento Dirigido Pedro Peixoto, local 
onde algumas famílias paranaenses foram 
assentadas. Essa ação que era desenvolvida 
pelo INCRA local, reforçava a política de 
expansão agrícola na região. 

Sob a presidência do vice-gover-
nador do Estado, José Fernandes 
do Rego, a Comissão Consultiva de 
Política Agrícola estará se reunin-
do (...) para analisar os resultados 
obtidos pelos projetos de coloniza-
ção (...). Estes projetos estão sen-
do desenvolvidos pela Delegacia 
Regional do INCRA. Segundo o 
Decreto assinado pelo Governa-
dor Joaquim Macedo, cabe agora 
à Comissão Consultiva de Políti-
ca Agrícola sugerir medidas para 
agilizar a execução desses projetos 
pelo Plano de Ação do Governo.

A apropriação da terra transforma-se 
em um meio de produção com a apropriação 
dela, ela transforma-se em mercadoria e 
constitui-se como propriedade privada e o 
migrante que era em muitos casos arrenda-
tário ou posseiro no Paraná, com a ameaça 
da alagação do espaço onde vivia e sem ter 
para onde ir, encontra a única saída possível 
na migração. Outro aspecto importante no 
texto do jornal revela-se a partir do uso da 
palavra “colonização”, como se os projetos de 
assentamentos estivessem no papel de trazer 
a solução para a Região Amazônica. Uma 
concepção desenvolvimentista é revelada 
não só neste trecho, mas em vários textos 
dos jornais que circulavam e espalhavam 
opinião.

Os tecnocratas já discutiam os Projetos 
de assentamento na Amazônia e na década 
de 1980 a ideia de colonização se apresenta-
va amadurecida pelo governo da época, o que 
torna possível verificar na matéria Migração 
trouxe problemas, mas abriu tempos novos 
do jornal A Gazeta do Acre, periódico que 
circulava no Estado e apresentava algumas 
notícias sobre a migração na região.

Mesmo com investimentos nos pla-
nos de colonização, o território, 
até na década de 1960, dependia 
exclusivamente do extrativismo 
vegetal, ainda à margem do pro-
cesso de desenvolvimento do país, 
isolado das demais regiões e de-
sarticulado do restante do sistema 
nacional. Quando essa iniciativa 
foi tomada pelo governo, Rondô-

nia foi beneficiado com uma infra
-estrutura básica de transportes, 
tornando acessíveis aos grandes 
centros os recursos naturais exis-
tentes no território. A partir daí, 
rápidas transformações se veri-
ficaram: A abertura da BR-364 
permitiu grande migração prove-
niente do Centro-Sul incentivada 
pela existência de terras da União 
e sua distribuição pelo INCRA aos 
colonos dispostos a adquiri-las e fi-
xar-se na região. 

O texto do periódico traz a questão da 
migração na região quando os trabalhadores 
rurais foram incentivados a ocuparem os 
espaços, trazendo consigo outras formas de 
produção e outra relação com a floresta. O 
migrante vindo do Sul, de certa forma repre-
senta a vontade de colonizar, isso pela tradi-
ção migratória presente no Sul que marcou 
historicamente esse sujeito, sendo assim, 
a relação que tinham com a derrubada da 
floresta significava a primeira ação adequada 
pra iniciar o plantio sendo exatamente o que 
se esperava que fizessem. 

Devo dizer, portanto, que os textos de 
periódicos ocupam um lugar de vestígios 
criados como instrumentos de uma apro-
priação e criação do pensamento concebido 
como correto. A tradição “escriturística” co-
mentada por Michel de Certeau foi capaz de 
discutir essa questão que resgato no artigo.

O laboratório da escritura tem 
como função ‘estratégica’: ou fa-
zer que uma informação recebida 
da tradição ou de fora se encontre 
ali coligida, classificada, imbri-
cada num sistema e assim, trans-
formada; ou fazer que as regras e 
os modelos elaborados neste lugar 
excepcional permitam agir sobre o 
meio e transformá-lo. (CERTEAU, 
2011, p.205)

Os jornais ligam-se de certa forma com 
os poderes representativos e ao mesmo tem-
po permitem várias abordagens de cunho 
político e ideológico. Em resumo é possível 
verificar que os periódicos usados nessa pes-
quisa não falam sozinhos, pois são movidos 
por forças econômicas capazes de moldar as 
opiniões diante dos acontecimentos. A inter-
pretação da fonte jornalística encontra-se no 
campo subjetivo, assim como as narrativas 
orais, entretanto, os textos impressos em 
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periódicos são capazes de marcar o tempo 
físico, enquanto que as narrativas orais 
necessitam de interpretação intensa para 
verificar a noção temporal entre o passado e 
o presente quando as pessoas organizam as 
lembranças passadas e as vivências do coti-
diano. “Ao historiador oral interessam tanto 
os eventos materiais como os mentais (cren-
ças, imaginário, mentalidade)” (PORTELLI, 
2010, p.74), não cabe nessa metodologia a 
busca do real ou de datas que definam um 
tempo cronológico.

Há a importância de olhar a descrição 
que os migrantes fazem do lugar que en-
contraram quando chegaram, pois são os 
detalhes descritivos que também marcam 
o tempo na narrativa que assume o papel 
de “guardiã do tempo”4. Com efeito, a fala 
durante as entrevistas marcam o uso de 
palavras indicadoras daquilo que ocorreu em 
determinada época e daquilo que acontece 
no momento atual.

A narrativa de Dona Ivone é significativa 
no uso de marcadores e descrições temporais. 
Quando ela narra e descreve as experiências 
encontradas, há o uso constante de palavras 
indicadoras de tempo, principalmente quan-
do descreve os lugares que marcaram suas 
lembranças.

A gente tinha moto serra pra dir-
rubá o mato, né? As vez dava pro-
blema eu trazia a moto serra pra 
consertá. Aí eu tinha que saí lá... 
Sabe onde é que ficava CAGEA-
CRE? Ficava lá no final, eu saia 
com esse motor nas costas inté cá 
na frente onde é que fica a Gazine, 
hoje. Passava por dentro da cidade 
com esse motor nas costa e dizia 
“Dona Ivone, não tem vergonha 
não de andá carregando a mo-
tosserra nas costas?” “Tenho não, 
é meu meio de vida e eu to traba-
lhando, num to robando. Quem 
quisé ri, ri inté cansá... quando 
cansá pára!”

A descrição revela o desejo de fundar 
uma história dentro de um espaço, é nele 
que as experiências ocorreram através das 
conquistas que hoje ressignificam o tempo 
presente.  Os tempos verbais usados no 
relato indicam acontecimentos passados, 
para indicar o lugar que está entre o passado 
e o presente, não é usado um verbo, mas o 
advérbio de tempo “hoje”. Devo ainda ressal-

tar a presença de conceitos sobre o trabalho 
como um ato dignificante que é introduzido 
na narrativa da migrante, além disso, há a 
exemplificação com a participação do outro 
para fazer valer a sua verdade subjetiva, seu 
conceito de valores. 

Para Beatriz Sarlo há um reconheci-
mento de verdade através da experiência do 
sujeito, esta liga o corpo à fala, e, automati-
camente à linguagem que tem a missão de 
libertar a experiência através da comunica-
ção. Sarlo também discute a temporalidade 
marcada nos relatos, a inconstância de ir e 
vir para marcar a presença da significação 
atual diante do vivido.

“A narração inscreve a experiência numa 
temporalidade que não é do seu acontecer ( 
ameaçado desde seu próprio começo pela 
passagem do tempo e pelo irrepetível), mas a 
de sua lembrança. A narração também funda 
uma temporalidade, que a cada repetição e a 
cada variante torna a se atualizar. (SARLO, 
2007, p.24-25)

A atualização da lembrança marca a 
subjetividade, tornando as narrativas dos 
migrantes algo singular e individual. No 
momento das entrevistas não desenvolvi um 
roteiro com perguntas que encaminhasse o 
diálogo dentro das temáticas que eu buscava 
discutir, analisar ou interpretar. Mesmo as-
sim, havia uma lógica inicial nas entrevistas, 
o início sempre marcado pelo lugar de onde 
vieram, entretanto, a todo o momento o 
passado estava interrompido pelo momento 
presente. Quando se referiam aos ramais, 
temática levantada em todas as entrevistas, 
eles reclamavam da situação que as estradas 
dificultavam o escoamento da produção e 
a locomoção até a cidade, mas logo vinha a 
intervenção do presente afirmando que hoje 
a situação melhorou muito ressaltando a 
construção de estradas e a manutenção com 
piçarras, o que ressignifica o enfrentamento 
diante das dificuldades.

A existência de dois tempos nas nar-
rativas é constante, para entender melhor 
essa teia que marca a todo instante a voz 
dos migrantes, procurei em Paul Ricoeur um 
entendimento que respondesse às questões 
que levantava na interpretação. Com isso 
compreendi que o acesso ao tempo se dá 
“pelo lado do espírito e pelo lado do mundo” 
( RICOEUR, 2010, p.18) e são considerados 
como baluartes  para o entendimento da 
visão de tempo. Ricoeur recorre a Aristóteles 
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e a Agostinho, buscando nada mais que a 
fusão das importâncias entre as duas noções: 
do tempo físico e o da alma (consciência), ou 
seja, “a extensão do tempo físico não se deixa 
derivar da distensão da alma, a recíproca se 
impõe com o mesmo caráter impositivo” (RI-
COEUR, 2010, p.28), por isso há sempre a 
recorrência do tempo presente na memória, 
é uma espécie de aceitação das experiências 
negativas que enfrentaram.

Além da subjetividade presente na 
sequência narrativa, necessitei identificar a 
forma como os migrantes constroem a noção 
de tempo em suas histórias de vida. Reco-
nheci a tentativa dos entrevistados em iniciar 
sempre pelo começo de tudo, destacando a 
atenção para um momento passado. No 
relato de Luci Jacinta Telló, ela inicia dando 
detalhes a partir da vinda para a Amazônia, 
ainda criança, faz um resumo rápido carac-
terizando o início da história. A diversidade 
das experiências de Luci é evidenciada em 
outras situações da entrevista, a princípio 
houve uma restrição de assunto, pois havia 
uma timidez por parte da entrevistada que só 
foi quebrada em momentos posteriores.

Eu vim com onze ano... E,chegamo 
primeiro em Rio Branco, depois...
eu num lembro quantos dia nóis 
passemo lá, só sei que ficamo uma 
semana ou mais lá. Aí viemo aqui 
pra Sena Madureira... E, eu lem-
bro que nóis viemo num caminhão 
do INCRA.

Em outra narrativa, vi que o início des-
taca-se a partir do lugar onde nasceu. Ceboli-
nha, outro colaborador na pesquisa, destaca, 
inicialmente, a cidade onde morava antes de 
migrar, volta ao seu local de nascimento para 
poder certificar-se do tempo físico.

Nóis morava perto de Santa Hele-
na, no Paraná. Pertinho de Santa 
Helena, ficava... tinha Santa He-
lena, né? Tem a cidade de Foz do 
Iguaçu, né? Ficava lá perto. Mas 
a cidade que eu nasci mesmo foi 
pato Branco! De lá eu já vim pra 
cá, nóis viemo depois que aquela, 
aquela alagação lá, né? Aquela 
alagação... Tá cum 20, não 31 ano, 
que eu to cum 39 ano. 

Esse migrante não falou muito sobre o 
passado recente, mas atentou-se ao presente 
como uma afirmação de que o “hoje” é melhor 

que o passado, ele não conseguiu manter a 
narrativa linear, pois o presente estava sem-
pre o alertando da necessidade de significar 
o que já passou através de expressões como: 
“Agora não, agora tá... tá bem mais milhor 
que aqueles tempo”, é no uso do “agora” que 
o texto marca o presente. Cebolinha, mesmo 
sendo um morador do Ramal 16, também vê 
o passado de maneira superada, quando ele 
faz referência ao ramal que continua impos-
sibilitando o transporte durante os meses de 
inverno, ele busca justificar que a vida me-
lhorou em outros aspectos através de fatos 
como a construção de uma casa melhor e a 
administração da colônia capaz de sustentar 
sua família. 

A discussão de tempo nas histórias 
também é encontrada em Michel de Certeau 
e aproxima-se da ideia de que “A narrativiza-
ção das práticas seria uma ‘maneira de fazer’ 
textual com seus procedimentos e táticas 
próprios”, em outras palavras, o migrante 
que conta sua história não é separado do ato, 
do fazer, pois eles foram produzidos num 
campo de ação como também num campo 
verbal, não podendo ser separados como 
algo de lados opostos ou completamente 
desligados. A narrativa existe a partir de uma 
experiência, e isso requer uma linguagem 
que marcará um tempo narrativo concreti-
zando um desvio para um tempo passado, 
mesmo que este seja recente, o que justifica 
teoricamente o uso de palavras marcadoras 
de tempo como “naquele tempo”, “hoje” ou 
“agora”.

As narrativas orais e a memória dão o 
tom necessário para prosseguir a pesquisa 
que apresento brevemente nesse artigo, a 
interpretação do narrado possibilitou abrir 
discussões importantes que marcaram a 
subjetividade dos migrantes, além de loca-
lizá-los dentro de experiências passadas e 
recontadas à luz do presente.

Por fim, as coisas estão inacaba-
das...

Após todo o percurso que a pesquisa 
indicou, é possível dizer que o potencial da 
primeira pessoa indica uma possibilidade de 
interpretação da experiência, entretanto, as 
dúvidas podem ser geradas quando a visão, 
em relação às narrativas orais, tenham como 
único propósito a busca da verdade.

Interpretar narrativas apresenta certa 
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dificuldade para organizar esquemas que 
sejam de fato conclusivos.  As histórias 
narradas e as memórias não apresentam 
uma estrutura comum, mas uma variedade 
de possibilidades sejam elas reais ou imagi-
nárias, portanto singulares no ato de narrar. 
O local para buscar verdades objetivas não 
se encontra na memória ou nas lembranças, 
pois cada migrante paranaense que narrou a 
sua experiência fez apenas uma representa-
ção do real. 

As várias possibilidades que se reve-
laram foram capazes de indicar que muito 
ainda há para ser elaborado, pois até mesmo 
na posição de interlocutor a impressão ini-
cial diante do relato gravado, lido e ouvido, 
muitos posicionamentos foram alterados 
ao longo da análise. Creio que o conceito 
de eterno e acabado não caiba na conclusão 
do artigo. Sinto que assim como o passado 
“vibra em tudo que palpita”, como diz Walter 
Benjamin em seu soneto, as considerações 
finais estarão sempre embaladas ao som do 
violino como o passo do dançarino ao final 
da música.

Notas
1  Mestranda em Letras: Linguagem e Identidade pela 
Universidade Federal do Acre - UFAC
2  Passado recente é um termo emprestado  da obra 
Tempo  e narrativa de Paul Ricoeur, vi como adequado devi-
do ao recorte que faço em um tempo de três décadas e pelas 
discussões em torno do termo
3  O movimento social denominado Justiça e Terra 
foi criado a partir dos enfrentamentos ocorridos entre os colo-
nos que teriam as terras alagadas com a construção da Itaipu 
Binacional, foi liderado por representantes dos trabalhadores 
rurais, padres, pastores e jornalistas.
4  Empresto a expressão de Michel de Certeau, usada 

na obra  A invenção do Cotidiano
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 Sobre aquisição da leitura e escrita: algumas reflexões e propo-
sições

Maria da Conceição da Encarnação Silva
Universidade Federal do Acre

“Não se ‘ensina’ ou não se ‘apren-
de’ simplesmente a ler e a escrever. 
Aprende-se uma forma de lingua-
gem, uma forma de interação, uma 
atividade, um trabalho simbólico.”

( Smolka 1993).

Introdução
Muito se tem pesquisado e discutido 

em diversas áreas do conhecimento sobre 
o que acontece durante a aquisição e o de-
senvolvimento da linguagem no ser humano. 
Os processos envolvidos nesse percurso têm 
sido observados de diversos pontos de vista, 
e as discussões a respeito se multiplicam.

Vygotsky (1984), entre outros estudio-
sos do assunto, buscando compreender a 
origem e o desenvolvimento dos processos 
psicológicos do indivíduo (abordagem gené-
tica), postula um enfoque sociointeracionista 
para a questão, no qual um organismo não 
se desenvolve plenamente sem o suporte 
de outros de sua espécie, o que afirma que 
todo conhecimento se constrói socialmente. 
Durante todo o percurso do desenvolvimen-
to das funções psicológicas, culturalmente 
organizadas, é justamente esse aspecto cul-
tural, social, de interação com o outro, que 
desperta processos internos desse desenvol-
vimento. 

Foi, sobretudo, Bakhtin (1992) que, 
indo mais além, explicitou teoricamente essa 
posição dialógica sobre a natureza da lingua-
gem. Segundo ele, é o diálogo a unidade real 
da língua. Ao observar as situações de diálogo 
produzido interativamente, pode-se perceber 
que a fala é “polifônica”, que existem nume-
rosas vozes atuando: a voz interna, a voz do 
outro, a própria voz...; vozes caracterizadas 
pelas convergências e divergências presentes 
no discurso dialógico, que propiciam diver-
sas mudanças de posição que o sujeito pode 
fazer, apreendendo.

Assim, várias facetas da realidade em 
que vive e representando-a internamente 
de forma mais completa. Essa construção, 
portanto, baseia-se no que ele chamou de 
uma interação socioverbal. A linguagem é 

a expressão e o produto da interação social 
de quem fala com quem fala, acrescida do 
tópico do discurso.

Essas interpretações é que atribuem 
um significado para as produções da crian-
ça  suas representações gráficas (das garatu-
jas às seqüências de letras), e assim o adulto 
passa também por transformações como 
interlocutor em seus modos de ação. A partir 
de então, sua fala sobre as produções apre-
sentadas pela criança também é retomada, 
modificada, enriquecida e transformada por 
ela e o inverso também ocorre, modificando 
assim a escrita da criança. O adulto passa 
a admitir em suas conclusões que se forma 
nesse contexto uma verdadeira situação 
dialógica durante o processo de aquisição da 
escrita, já que os interlocutores e o sujeito 
vão progredindo e se transformando recipro-
camente.

A leitura e a escrita já não podem ser en-
caradas meramente como atos de codificação 
e decodificação, de identificação de palavras, 
ou até mesmo simplesmente como um pro-
cesso envolvido com os movimentos oculares 
e maturação neurofisiológica.

É preciso que a escola forme leitores ca-
pazes de se engajarem em práticas de letra-
mento no seu dia a dia, pois saber ler requer 
mais que a apropriação do código escrito. 
Mortatti chama a atenção para a importância 
que a leitura tem na vida social:

Saber ler e escrever, saber utilizar 
a leitura e a escrita, nas diferentes 
situações do cotidiano são, hoje, 
necessidades tidas como inquestio-
náveis tanto para o exercício pleno 
da cidadania, no plano individual, 
quanto para a medida do nível de 
desenvolvimento de uma nação, 
no nível sociocultural e político. 
(MORTATTI, 2004, p. 15) 

No entanto, os educadores precisam 
ser conscientes da função social da leitura 
e da escrita, de modo que as aulas de língua 
portuguesa não se destinem apenas a apro-
priação da escrita, para que a escola não 
forme apenas meros decodificadores. Neste 
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sentido, os professores devem encontrar 
caminhos e metodologias para trabalhar a 
leitura enquanto uma pratica social signifi-
cativa. 

Todas essas assertivas teóricas nos 
proporcionam algumas inquietações no que 
concerne à realidade das práticas de letra-
mento escolarizadas em nossa sociedade; 
pensando nisso buscaremos adentrar o espa-
ço escolar para investigar possíveis concep-
ções de letramento, evidentes nas atividades 
realizadas bem como no posicionamento do 
professor durante a aula. 

Desse modo como forma de falar do 
letramento escolar utilizo-me das práticas 
desenvolvidas na Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental Anice Dib Jatene, em Rio 
Branco, capital do Acre, especificamente em 
uma turma de 1º ano, com 23 crianças de 06 
anos de idade. Para coletar os dados realiza-
mos observação na sala de aula, durante duas 
semanas, realizamos ainda uma conversa 
informal com a professora posteriormente a 
observação. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa - 
bibliográfica, em que parte dos dados foram 
gerados a partir de um estudo de caso por 
meio de observações realizadas em uma sala 
de aula de alfabetização. Objetivamos averi-
guar qual o espaço que a docente observada 
destina as práticas de letramento e com quais 
intuitos estas são realizadas. 

A professora, que será sujeito de nossa 
pesquisa, é pedagoga formada pela moda-
lidade EAD, com sete anos de experiência 
no exercício da docência e demonstra ter 
habilidades nas ações pedagógicas de al-
fabetização. A mesma se disponibilizou a 
ser voluntaria da pesquisa, permitindo que 
adentrássemos seu espaço de trabalho du-
rante duas semanas.

É importante ressaltar que, os alunos 
atendidos na referida escola e que fazem 
parte deste estudo são moradores de bairros 
periféricos das proximidades da instituição e 
em sua grande maioria, provém de famílias 
de classes baixas em que as mães são diaris-
tas e, portanto, passam o dia inteiro fora de 
casa. Chegam assim ao universo escolar com 
poucas habilidades leitoras, dentro da con-
cepção do modelo autônomo de letramento. 

Para coletar os dados realizamos 
observação na sala de aula, durante duas 
semanas, realizamos ainda uma conversa 
informal com a professora posteriormente 

a observação. A princípio pretendíamos 
utilizar apenas os dados colhidos a partir 
da observação das atividades desenvolvidas 
na sala de aula, contudo a conversa com 
a professora revelou dados que julgamos 
importantes para compreender sua prática e 
sua concepção de letramento.  No período de 
observação procuramos identificar a concep-
ção de alfabetização e letramento da profes-
sora, considerando a metodologia utilizada, 
o envolvimento dos alunos e a intervenção 
pedagógica da docente observada.

Concomitante a observação realizamos 
um registro em um diário de pesquisa em 
que descrevíamos as aulas observadas, enfa-
tizando os momentos de leitura propiciados 
pela professora e destacando a metodologia 
utilizada em cada aula, o desempenho e 
envolvimento dos alunos, bem como os 
comportamentos, falas, ou posturas dos alu-
nos durante o desenrolar da aula.  Também 
procuramos identificar os livros disponibili-
zados pela professora aos seus alunos, a fim 
de sabermos que gêneros textuais os alunos 
tinham contato.

Durante o primeiro dia de observação o 
intuito era verificar por meio das atividades 
desenvolvidas e da condução da aula, pistas 
ou suposições das concepções de alfabeti-
zação e letramento que estavam por traz 
da prática da professora em questão. Uma 
tarefa um tanto audaciosa, porém relevante 
para futuras reflexões de uma tese de mes-
trado que se encontra em fase inicial, e que 
vai ao encontro com as leituras e discussões 
empreendidas na disciplina Tópicos Especí-
ficos: Letramento e ensino, ministrada pela 
professora Angela Kleiman.

Primeiras impressões
No decorrer dessa primeira parte da 

nossa pesquisa, por consideramos relevante, 
nos inteiramos da rotina desta classe. Dia-
riamente, ao chegarem na sala de aula, as 
crianças participam do que chamam de “roda 
de conversa” em que a “agenda” ou progra-
mação do dia é exposta aos alunos e estes 
tem a oportunidade de acrescentar algo e/ou 
questionar o que não tenham compreendido. 
Esse exercício feito regularmente possibilita, 
que os educandos sintam-se à vontade para 
se posicionar, algo importante tanto para 
elas mesmas, que podem tirar suas dúvidas 
quanto para o professor, que pode sondar 
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seus conhecimentos prévios.
Posteriormente, as crianças falam um 

pouco do que fizeram no dia anterior, alguma 
novidade em casa ou fato curioso que fica-
ram sabendo. Caso alguém tenha faltando, 
tem oportunidade de fazer perguntas sobre 
a aula anterior e pode ser respondida pela 
professora ou pelos colegas. 

Segue-se o dia e a professora faz uma 
das propostas de intervenção que quase 
sempre parte de uma leitura no livro texto, 
de um poema, trava-línguas ou mesmo his-
tória e posteriormente as crianças recebem 
uma atividade impressa para que em dupla 
ou em grupos maiores a resolvam, sempre 
tendo por base o que “leram” ou que ouviram 
da professora. 

Sabemos que as histórias infantis 
são utilizadas geralmente pelos adultos 
interlocutores (sejam pais, professores ou 
terapeutas) como forma de entretenimento 
ou distração; já que, pelo frequentemente as 
crianças demonstram um interesse especial 
por elas, seja qual for a classe social à qual 
pertençam.

Aqui, especificamente no ambiente es-
colar, em se tratando da aquisição da leitura 
e da escrita, essas histórias parecem oferecer 
muito mais do que o universo ficcional, o que 
desvela a importância cultural que carregam 
como transmissoras de valores sociais.

Após um breve intervalo em que as crian-
ças lancham, usam o banheiro e brincam um 
pouco, as atividades na sala são retomadas 
ao som de suave música de fundo, as duplas 
ou grupo de crianças que não terminaram 
suas atividades podem enfim terminá-las.

E chega o momento esperado da leitura. 
A professora de posse de um livro (O sapo 
bocarrão) e com voz e entonação de filme 
de histórias infantis, começa a lê-lo. Na sala 
tudo parece parar. As atenções são concen-
tradas na leitura e todos parecem bastante 
interessados, até mesmo um aluno que foi 
diagnosticado como criança autista.

Para esse momento de leitura não 
há perguntas nem respostas, nem mesmo 
atividades direcionadas, parece que aquele 
momento é destinado ao deleite dos ali 
presentes. Algo raro de se presenciar nas 
práticas educativas em sala de aula, em que 
os professores preocupam-se mais em utili-
zar a leitura enquanto ferramenta de alfabe-
tização do que com vistas a um letramento 
no sentido mais amplo, o que torna a leitura 

“didatizada”.  
Do ponto de vista psicológico, podemos 

refletir sobre o impacto e a fascinação que 
as histórias exercem sobre a criança, de 
qualquer raça, faixa etária ou inserção social, 
tanto normal quanto portadora de algum 
distúrbio (de origem física, psíquica ou fun-
cional). Entendemos que as histórias são um 
denominador comum a todas as crianças.

Após a leitura, a professora abre uma 
malinha “customizada” chamada “malinha 
da leitura”, composta de obras dos mais 
variados autores nacionais, livros que são 
brinquedos, contos de fada, livros de piadas 
e outros.  Todos podem pegar o livro que qui-
serem e lê-lo ou apenas folheá-lo, sentados 
nas cadeiras ou em tapetes no canto da sala. 
Esse momento se mostrou crucial do ponto 
de vista da pesquisa, pois, permitiu a percep-
ção do grau de envolvimento das crianças na 
atividade proposta de leitura assim como a 
desenvoltura da professora na condução da 
atividade.

Essa situação denota o envolvimento 
dos alunos com o universo da leitura; a 
maioria demonstrou bastante familiaridade 
com essa prática social que é o ato de ler, já 
que se apropriavam do material de diversos 
modos, sempre com prazer, alguns apenas 
brincavam com os livros, outros folheavam 
com semblante curioso de quem perscruta 
algo, outros fingiam ler e ainda outros fa-
ziam a leitura de imagens. Outro aspecto que 
chamou a atenção foi o fato de a professora 
ter se envolvido plenamente neste momento 
de leitura, não apenas supervisionando, mas, 
também, se deleitando com alguns exempla-
res, demonstrando com isso ser uma referên-
cia para aqueles leitores principiantes.   

Observação a luz da teoria
Segundo Tfouni (1995-p15) existem 

duas formas, para se entender a alfabeti-
zação: ou como um processo de aquisição 
individual de habilidades requeridas para 
a leitura e escrita, ou como um processo de 
representação de objetos diversos, de natu-
rezas também diversas.

Embora muitos entendam a alfabeti-
zação como um processo que chega a um 
fim, para esta autora, o que caracteriza a 
alfabetização é justamente a sua incomple-
tude, é verdade que é a escola a instituição 
responsável por alfabetizar, porém é preciso 
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ter claro que alfabetizar não se restringe a 
codificar e decodificar signos, principalmen-
te se considerarmos que vivemos em uma 
sociedade letrada em que não basta apenas 
se apropriar do código escrito, mas fazer uso 
deste em práticas sociais distintas.

Neste sentido as práticas de alfabetiza-
ção escolarizadas precisam caminhar junto 
com o letramento, o corre que muitos profes-
sores não fazem ainda distinção desses dois 
termos, sobre isto Soares (1998) aponta que:

Ter-se apropriado da escrita é di-
ferente de ter aprendido a ler e a 
escrever: aprender a ler e escrever 
significa adquirir uma tecnologia, 
a de  codificar em língua escri-
ta;apropriar-se da escrita é tornar 
a escrita “própria”, ou seja,é assu-
mi-la como sua “propriedade.”(-
Soares,1998.p.39)

Em se tratando da situação observada 
verificamos que a professora não faz uso da 
leitura apenas como aporte para a apropria-
ção do código, embora tenha iniciado a aula 
com leitura direcionada com vista a resolu-
ção de atividade especificas, destinou maior 
tempo a leitura como deleite, demonstrando 
claramente que esta docente preocupa-se 
tanto com a alfabetização como com o letra-
mento de seus alunos.

O fato de a professora ter disponibiliza-
do uma mala com diferentes gêneros textuais 
permitindo que os alunos fizessem a escolha 
do livro que desejassem, assim como da 
maneira como iriam ler, (deitado, sentado, 
em duplas, em voz alta, em silêncio...), pos-
sibilita a incorporação da leitura enquanto 
prática social, influenciando na construção 
de identidades e também no modo como es-
sas crianças se portam e interagem no meio 
social.

Considerações finais 
Essas e outras questões referente a alfa-

betização e o letramento serão aprofundadas 
no decorrer da pesquisa que se encontra em 
fase inicial com previsão de conclusão em 
2013. Estes dados aqui apresentados são 
parciais e cabíveis aprimoramentos futuros, 
mediante as novas observações e maior em-
basamento teórico.

Por hora creio que as assertivas levan-
tadas vão ao encontro das discussões que 
ocorreram durante a disciplina Letramento e 

ensino, em que muito se tratou de questões 
como letramento, alfabetização, oralidade, 
fala, escrita, ficando evidente a necessidade 
salutar do envolvimento do professor em tais 
debates, bem como a apropriação corretas 
desses termos, para que possa não apenas 
alfabetizar mas também “letrar” seus alunos. 

Talvez a falta de clareza na compreen-
são dos significados dos termos alfabetização 
e letramento, bem como a indevida apropria-
ção dos mesmos dentro do ambiente escolar 
e, aliado a isso, o fato de que alguns docentes 
não vivenciarem na prática a experiência 
social da leitura, justifiquem a existência dos 
“alfabetos funcionais”, haja vista que não se 
pode ensinar aquilo que não se sabe.

Contudo na prática pedagógica da 
professora observada, podemos perceber 
sua preocupação em formar leitores profi-
cientes, suas metodologias não se restringem 
apenas a atividades de codificação e decodi-
ficação, pois os vários momentos de leituras 
propiciados durante as aulas possibilitam 
o aprimoramento do gosto pela leitura e 
consequentemente facilita a apropriação do 
código escrito (alfabetização), havemos de 
considerar que é muito mais fácil alfabetizar 
crianças que tem o habito de ler do que as 
que tem aversão à leitura.  

Assim sendo podemos dizer que os mo-
mentos de leitura para deleite propiciados 
pela professora se constituem em um rico 
elemento para sua prática de alfabetizadora 
ainda que este não seja seu único fim.

Kramer (2002), aponta alguns questio-
namentos referentes a formação de leitores 
bem pertinentes:

Como pode um professor que não 
gosta de ler, que não sente prazer 
em desvendar o sentido de um tex-
to, tornar seus alunos pessoas que 
gostem de ler e escrever? Se o pro-
fessor é leitor e escritor, o que na 
sua trajetória favoreceu esse gos-
to? Que relação os professores têm 
com a linguagem? O que contam, 
leem, escrevem? Como se cons-
truiu essa relação com a escrita ao 
longo de suas histórias de vida? De 
que maneira esta experiência in-
fluencia o trabalho de professores? 

No caso da professora observada é 
possível perceber que a mesma se comporta 
nas aulas como leitora, deixando explicito 
seu apreço pela leitura, apresentando uma 
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relação intima com a linguagem escrita. Seu 
gosto pela literatura  influencia de modo 
incisivo na sua prática, algo fundamental se 
considerarmos que muitos alunos demons-
tram não gostar de ler na escola, o fato da 
educadora passar para seus alunos o apreço 
que tem por livros, desperta a vontade dos 
educandos, estimulando-os. Um formador 
de leitor deve ver e trabalhar a leitura en-
quanto uma prática prazerosa, fazer com que 
os alunos apaixonem-se pela leitura. 

Assim como a professora observada, os 
demais educadores formadores de leitores, 
precisam utilizar a literatura infantil para 
despertar o gosto pela leitura, e não apenas 
para aplicar regras gramaticais, contudo, em 
muitas práticas pedagógicas, ainda presen-
ciamos docentes que pedagogizam a literatu-
ra para dar conta dos conteúdos curriculares 
presentes nos livros didáticos.

Porém, para que os educadores favo-
reçam efetivamente a formação de leitores, 
é preciso que reflitam sobre os questiona-
mentos de kremer aqui apresentados, que 
busquem verificar qual a sua relação com a 
cultura letrada, que resgatem ou construam 
o gosto pessoal pela leitura, caso contrário, 
será difícil mediar práticas de letramento 
significativas em sua ação educativa. 

A experiência aqui mencionada, nos 
mostra que é possível inserir a leitura 
genuinamente por deleite na sala de aula, 
principalmente quando o profissional que 
esta a frente da sala é um leitor proficiente. 
De modo que o professor enquanto formador 
de leitores, preocupe-se com o letramento 
dos sujeitos, para que estes se tornem 
verdadeiros leitores, de modo que a leitura 
venha a ser uma prática social consistente e 
formadora de identidades.
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Inferno Verde: contos de identidade cultural

Maria da Luz Soares da Silva
Universidade Federal do Amazonas

Introdução
Walter Benjamim, em seu estudo a 

respeito do narrador (1993), ao comentar as 
transformações sobre a ideia de morte du-
rante os últimos séculos, estabelece relações 
entre o momento da morte e, segundo ele, a 
matéria de que é feita a verdadeira narrativa, 
ao afirmar que,

“... é no momento da morte que o 
saber e a sabedoria do homem e 
sobretudo de sua existência vivi-
da – e é dessa substância que são 
feitas as histórias – assumem pela 
primeira vez uma forma trans-
missível. Assim como no interior 
do agonizante desfilam inúmeras 
imagens [...], assim o inesquecível 
aflora de repente em seus gestos 
e olhares, conferindo a tudo o que 
lhe diz respeito aquela autoridade 
que mesmo um pobre diabo possui 
ao morrer, para os vivos ao seu re-
dor. Na origem da narrativa está 
essa autoridade.” (BENJAMIN, 
1984, pp. 207-208).

No moribundo, o saber e a sabedoria 
revelam-se como relatos de sua experiência 
vivida, substância das histórias e a morte 
confere autoridade à narrativa na qual se 
manifesta sua matéria: “a faculdade de in-
tercambiar experiências”1. A respeito desse 
estudo, em seu ensaio sobre a obra Origem 
do Drama Barroco Alemão, na tentativa de 
ler e compreender os conceitos de “origem”, 
“redenção”, “mônada”, “alegoria”, “melan-
colia” e “linguagem”, tratados por Walter 
Benjamin, Sheila Cabo Geraldo afirma que o 
autor vê,

“no universo da experiência co-
letiva (...), nasceram a narração 
e o conto de fadas, este último 
possuindo um “feitiço liberador” 
[grifos da autora], que não põe a 
natureza como entidade mítica, 
mas indica sua cumplicidade com 
o homem liberado. O declínio da 
experiência coletiva é a destruição 
desta cumplicidade e proporciona, 
como na atividade profissional do 
homem moderno, uma liquidação 
da memória” (CABO GERALDO, 

1992, p. 96)

Para o teorizador alemão, dois estilos 
de vida produziram suas respectivas famílias 
de narradores, cada uma delas conservan-
do suas características próprias, embora 
devamos pensar na interpenetração desses 
tipos ao chegar à contemporaneidade, para 
uma compreensão mais a contento do reino 
narrativo: o marinheiro comerciante, cuja 
narração soa na voz de um narrador “como 
alguém que vem de longe”; e o narrador 
sedentário - homem honesto - que passou a 
vida toda em seu país e conhece as histórias 
e tradições de sua terra. No sistema corpora-
tivo medieval proporcionou-se o intercâmbio 
entre esses tipos de narradores, que traba-
lhavam juntos na mesma oficina e fundam 
narrativas cuja associação entre o saber das 
terras distantes (narrador viajante) e o saber 
do passado (narrador sedentário) mantém 
a qualidade de uma narrativa escrita, sua 
aproximação com a oralidade, pois são tanto 
melhores aquelas que mais se aproximem 
das histórias orais, contadas pelo anonimato 
de muitos narradores. 

Segundo Flora Sussëkind, um perfil 
definido, “específico”, “próprio” e “marcado” 
de narrador na prosa de ficção brasileira se 
delineia no processo de formação literária 
desde os primeiros esforços ficcionais dos 
anos 30 e 40 do século XIX, características 
que o aproximam da primeira família de nar-
radores originais apontados por Benjamin: a 
do narrador viajante. Trata-se, no ensaio de 
Flora, de investigar e datar a constituição do 
narrador que se firma na busca pela origem 
de nossa nacionalidade e de uma história 
da literatura nacional pré-portuguesa, com-
preendendo-a como um processo retilíneo 
de “abrasileiramento” a que se seguiria um 
rompimento abrupto com a tradição euro-
peia. A prosa de ficção dessa época comporia 
um quadro de traços literários singulares de 
distinção de topos como a descrição da natu-
reza, a seleção de heróis marcados por sinais 
de honradez e brasilidade e a reafirmação de 
uma unidade nacional.
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Onde se origina a história da nação 
nasce também um narrador

As reflexões dos escritores latino-ame-
ricanos em suas obras acerca da identidade 
cultural se revelam a partir do século XIX e 
se desenvolvem, em termos de mestiçagem 
cultural no século XX, a qual se constitui no 
paradoxo que a literatura latino-americana 
manifesta ao longo de sua busca por afirmar-
se culturalmente, dentre outros que se cons-
tituíram, no caso brasileiro, a partir do mo-
mento em que esta intelectualidade passou a 
refletir sobre o conceito de nação brasileira. 
Segundo Leyla Perrone-Moisés, a realidade 
de uma América cindida em duas, uma 
“anglo-saxônica, poderosa, independente e 
moderna”, e uma “América Latina balcaniza-
da, arcaica, desordenada e ainda dependente 
[...] de países europeus” (PERRONE-MOI-
SÉS, 2007, p.65), percebidas em suas dife-
renças e semelhanças por alguns intelectuais 
brasileiros, levam-nos à necessidade de unir 
a América Latina em um projeto político e 
cultural autônomo. O posicionamento do 
Brasil em relação aos vizinhos manteve-se na 
desconfiança, aliando-se aos Estados Unidos, 
em relação ao qual se punha também alerta. 
Assim também, a visão do intelectual brasi-
leiro analisou a problemática da América do 
ponto de vista não só político e econômico, 
como também e, sobretudo, o cultural, le-
vando-o a avaliar o conceito de “latinidade” 
como uma exclusividade, ou pelo menos 
supremacia sua, em relação aos vizinhos, 
por considerar o Brasil mais mestiço que os 
outros. Para Perrone-Moisés, o conceito de 
latinidade constitui um ponto crucial nas re-
flexões dessa época, que engendraria, para-
doxalmente, uma ideologia ora simpatizante 
do modelo francês de latinidade, ora ciosa de 
sua autonomia com tendências xenófobas. 
A partir de então, o ideal nacionalista do 
Romantismo, que busca na natureza e no 
índio os elementos de sua identidade dá vez 
ao de progresso civilizatório. Ora, aí onde se 
funda o começo histórico da nação também 
se desenha uma figuração de narrador, mar-
cando, consequentemente, a origem de uma 
literatura singularmente brasileira, na qual 
ele se destaca no jogo entre prosa de ficção e 
literatura de viagens, primeiro como um car-
tógrafo, posteriormente como historiador, 
cronista ou “ao redor de si”, com perfis que 
mudam ao longo do século, porém mantendo 

diálogo com o relato de viagem, narradores 
que necessitaram de “um olhar-de-fora e de 
uma exibição de certa ‘sensação de não estar 
de todo’ em sua composição” (SUSSËKIND, 
2000, pp. 20-21), marcando previamente 
seu “deslocamento”, “distanciamento” e 
“desenraizamento” e mantendo o que Ben-
jamim aponta como característica original: 
“um olhar que vem de longe”, perfil que se 
sustenta também na posição paradoxal de 
alguns escritores brasileiros do século XIX. 

Dentre as figurações de narrador que se 
formou nessa prosa, Flora estabelece algu-
mas diferenças entre os perfis dos primeiros, 
da primeira metade do século XIX, e os 
da segunda metade. Aqueles (narradores-
cartógrafos) tinham a exigência de “listar e 
esboçar paisagens”, mantendo em primeiro 
plano a “delimitação da paisagem nacional”; 
e estes (narradores-em-trânsito) “permi-
tem-se alguns passeios ao léu e o registro 
de impressões pessoais e intransferíveis de 
viagem” (SUSSEKIND, pp. 158-159). Trata-
se o último de um narrador que intervém na 
narrativa e direciona previamente as reações 
dos leitores, indica o modo de ler e reagir à 
paisagem e define qual deva ser a impressão, 
a fim de garantir o efeito desejado: o esboço 
de um Brasil que se traça é o Brasil original, 
de natureza exuberante, de povo e costumes 
peculiares. A escolha do conto como gênero 
e o diálogo com o relato de viagem que 
Rangel fez para a composição narrativa do 
Inferno Verde aproxima sua escrita daquelas 
características que dão qualidade às histórias 
narradas: o narrador do Inferno Verde tem o 
olhar do viajante, que colhe na fonte autóc-
tone da Amazônia os relatos das histórias e 
tradições locais, dos quais se apropria para 
narrá-los aos outros, como um cronista no 
dever de inscrever fatos e personagens na 
história. 

Uma hipótese de que a origem dessas 
reflexões sofra influência do pensamento que 
remonta ao século XVI pode ser confirmada 
nos escritos de viajantes recém-chegados à 
Europa, que emitiam cartas a destinatários 
cultos, através das quais relatavam as notícias 
sobre a natureza e o homem do Novo Mun-
do. Dentre outras formas de ver o homem 
e a natureza, conforme atesta a pesquisa da 
professora Neide Gondim, em seu livro A 
Invenção da Amazônia, o europeu culto da-
quele século vê o nativo e a natureza de várias 
formas: “são visões utilitaristas, edênicas, 
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europocentristas, ambíguas, benevolentes, 
infernistas” (GONDIM, 1994, p. 63), que 
darão ao Renascimento avivamento à teoria 
climática, cujo pressuposto fundamental 
é de que havia uma “conexão entre clima e 
caráter ou humores corporais, entre clima e 
animais”, o que “poderia explicar a bravura, 
a preguiça, a tendência para a meditação de 
certos povos” (GONDIM, 1994, p. 65). 

No Inferno Verde, a visão do narrador 
filtra a caracterização dos personagens pelos 
excessos, aqui perfis recorrentes dos tipos 
humanos, cuja concepção subjacente à for-
mação do ser compreende-se pela teoria das 
sub-raças, sob a perspectiva que Lombroso 
denominou atavismo2: a face grotesca do cor-
po é predominante e se opõe por descrições 
de excesso versus falta, força versus fraqueza 
na relação do opressor com o oprimido. No 
conto Maibi (RANGEL, 2008, pp. 121-132), 
por exemplo, o tenente Marciano caracteriza-
-se por ser “uma figura alentada e bruta, com 
a bocaça mascarada pela franja da bigodeira 
ruça” (p. 121) em oposição ao seringueiro 
Sabino, personagem “chupada, esfanicada 
de sezões e mau passadio, com uns ralos 
pêlos duros nos cantos dos lábios e no queixo 
prognato” (p. 121). O corpo, nessa oposição 
de excessos, figura como elemento simbólico 
da diferença que determina o abismo entre 
pobres e ricos, entre fracos e fortes e entre 
civilizado possível e bárbaro superável. 

Segundo Gondim, as observações de 
Jean Bodin, em Methodus facilem historia-
rum cognitionem, de 1566, e La Republique, 
de 1579, sobre a degenerescência de animais, 
plantas e homens, ao serem transladados 
para ambientes não autóctones, exerceram 
influência nas reflexões ulteriores acerca da 
Natureza do Novo Mundo (MONTAIGNE, 
1972, apud GONDIM, 1994, p. 67), em que o 
clima exerce função de “saneamento” físico 
e moral do homem, “para só conceder o di-
reito da existência aos que se lhe afeiçoam” 
(CUNHA, 2006). Essas reflexões vêm alcan-
çar os escritores brasileiros do século XIX, 
sobretudo os chamados realistas-naturalistas 
cuja visão purista embora eleja o autóctone 
como representante original da identidade 
brasileira, apresenta-o decadente e decrépito 
pelo contato com os costumes corrompidos 
da civilização, diversa da sociedade idealiza-
da nas teorias da República, de Montaigne, 
nas quais se aponta que a civilização europeia 
abastardaria a pureza da sociedade natural, e 

esta se constituiria em um Paraíso Terrestre 
sem deidades, “a pureza sem o contágio 
da sociedade” (MONTAIGNE, 1972, p. 105, 
apud GONDIM, 1994, p. 67) corrompida 
pelos vícios. 

A mestiçagem manifesta-se, assim, 
como uma teoria ideológica perfeita, posto 
que realista, para a sustentação de uma idéia 
de identidade. No Inferno Verde, o “nacio-
nalismo mestiço” que permeia o olhar do 
narrador viajante constitui-se um paradoxo 
porque calcado em uma reflexão etnocêntri-
ca, que vê o mundo e o Outro sob a ótica do 
“nosso mundo [...] tomado como centro de 
tudo e todos os outros são pensados através 
de nossos valores” (ROCHA, 1988, p. 8); que 
observa o nativo pelas lentes de um viajante, 
com um olhar “de fora”, cujo ponto de vista 
etnocêntrico é do “civilizado”/dominador, 
dele para os personagens do drama, os au-
tóctones. A mestiçagem é o que atinge esse 
nativo como ponte mais próxima entre o 
europeu e o autóctone, embora exista o risco 
de a mestiçagem, como herança e identidade, 
ser, ao mesmo tempo, a pior parte aprendida, 
o vício conspurcador da pureza a determinar 
uma identidade de segunda categoria, mes-
mo sob um ponto de vista antropológico não 
etnocêntrico. De certa forma, o narrador é 
um viajante que atribui a si o papel de pensar 
como se fosse um nativo da Amazônia, que, 
por um lado, baseia seu relato ancorado nas 
perspectivas preconceituosas das teorias 
raciais, em que o homem brasileiro aparece 
em um estágio inferior ao branco europeu, 
portanto sem condições de constituir “civili-
zação”; e, por outro, o nativo é o herdeiro da 
singularidade identitária, necessária à forja 
da ideia de nação: “(...) Nada se destrói... 
E no sangue, que há de lavar, um dia, as 
veias abertas do brasileiro étnico normal, o 
sangue do paria tapuio terá o seu coeficiente 
molecular de mistura ao sangue de tantos 
povos, (...)” (RANGEL, 2008, p. 45). O tom 
evolucionista da narrativa de Rangel aponta 
o homem em estágio progressivo civilizató-
rio, “onde com o mameluco, o carafuz e o 
mulato e esse indo-europeu que prepondera 
na imigração, ter-se-á tornado o brasileiro 
um tipo definitivo de equilíbrio etnológico. 
Deixará de ser (...) um desfalecido meio para 
o trânsito transfusivo de raças...” (RANGEL, 
2008, p. 46). O brasileiro figura como um tipo 
humano inferior de uma nação a constituir-
se como tal, posto que não vingou, porque foi 
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impedida pela implantação de outra cultura; 
uma civilização que foi “tolhida” em seu 
desenvolvimento natural, mas que “um dia” 
preponderará pelo sangue dos ancestrais 
índios e indo-europeus. É o que parece ser 
o resultado da mestiçagem não meramente 
étnica, mas dos vícios aprendidos do Velho 
Mundo. No plano interno da comparação 
entre os tipos mestiços da nação, o tapuio é a 
continuação dessa raça, que terá seu sangue 
misturado às tantas raças conformadoras do 
tipo “brasileiro”, terá seu coeficiente étnico 
nessa fusão forçada, diferente dos outros 
tipos raciais mestiços das outras regiões 
brasileiras, nem mesmo assim inferior. O 
nacionalismo mestiço é, pois, a tentativa de 
separar-se do Outro para forjar sua própria 
identidade, ao mesmo tempo em que essa 
forja se estabelece em um processo de mes-
tiçagem, paradoxo que se observa em como 
possuir identidade, naquele sentido da sepa-
ração do Outro, num processo de mestiça-
gem, cuja superação veremos os modernistas 
apresentarem: a brasilidade é o terceiro Ou-
tro, antropofágico, como um superestrato do 
invasor que fica no adaptado que se identifica 
com a terra. A busca pela identidade cultural 
é, portanto, paradoxal: o tapuio, mestiço, é o 
representante da raça por sua ancestralida-
de, que é ao mesmo tempo rejeitada em sua 
origem índia autóctone, guardada no relicá-
rio florestal, “resguardando-a numa ilusão 
de imortalidade” (RANGEL, 2008, p. 88), 
em sua fusão com a branca cuja deformação 
de caráter não foi alcançada pela influência 
do clima ou rejeição do ambiente.

As diferentes formas de colonização e 
de processos de independência pelos quais 
passaram os países latino-americanos têm 
consequências culturais e literárias que as 
distinguem de outras literaturas coloniais e 
pós-coloniais. A identidade cultural desses 
países constituiu-se “não como a recuperação 
de uma identidade originária, autóctone, [...] 
mas como uma diferença no seio da identida-
de: uma relação filial.” (PERRONE-MOISÉS, 
2007, p. 30), uma relação indissolúvel entre 
as culturas da Europa e as latino-americanas. 
Por isso é que o sentimento de exílio que per-
passa as obras dos primeiros poetas brasilei-
ros do século XVIII manifesta-se nas queixas 
contra o clima e contra a terra, ou seja, a 
tentativa de manter a cultura transplantada 
em ambiente desfavorável configura aquilo 
que Sérgio Buarque de Holanda classificou 

como “desterrados em nossa terra” e como 
Euclides insistentemente caracteriza seus 
personagens: “As gentes talham-se-lhe pela 
braveza. (...). E as suas almas simples, a um 
tempo ingênuas e heróicas, disciplinadas 
pelos reveses, garantem-lhes, mais que os 
organismos robustos, o triunfo na campanha 
formidável.” (CUNHA, 2006, p. 45)

A necessidade de se desenvolver a 
imagem e semelhança do Outro, num lugar 
desprovido do passado do Outro fez nascer 
a primeira missão dos primeiros escritores 
latino-americanos: o de criar, ao mesmo 
tempo, uma pátria e uma literatura (PERRO-
NE-MOISÉS, 2007, p. 32). No que concerne à 
obra de Rangel, fica evidente a reivindicação 
de uma identidade cultural nacionalista ex-
clusivista, que rejeita suas raízes europeias, 
mas que não encontra em seus personagens 
de cor local a representação ideal de civiliza-
ção (como se ele procurasse um autóctone 
culturalmente maduro e xenófobo) e busca 
nos temas e procedimentos europeus seus 
modelos, sua “imagem e semelhança”, assim 
como se faz na literatura brasileira desde a 
época do Romantismo Estabelece-se, assim, 
uma relação de semelhança apenas de proce-
dimentos formais com a fonte europeia e de 
conteúdo com o que é local.

Onde “ter sido” vale mais que “ser” 
como identidade

O paradoxo nacionalismo versus univer-
salismo está representado na ficção de Ran-
gel pelas figuras do imigrante interno versus 
os autóctones (índios e caboclos); aquele, o 
“cearense”, como dominador no sistema do 
seringal e conterrâneos dele inadaptados ao 
meio, ambos uma ameaça intrínseca à cul-
tura local, cuja função de provocar reações 
defensivas ou de rejeição, podem consolidar, 
por uma ou por outra forma de reação, os 
laços do grupo autóctone.  No Inferno 
Verde, no entanto, a consolidação dos laços 
se estabelece em conflitos, porque nem os 
personagens da resistência são elementos 
ideais de civilizados, nem os não autóctones 
possuem essas qualidades, justificando pela 
caracterização dos personagens o esquema 
teórico de Euclides da Cunha n´Os Sertões e 
n´À margem da história, nos quais Inferno 
Verde se espelha, de o clima deformar-lhes 
o físico, que os faz fracos, ou o caráter, que 
os faz usurpadores do patrimônio natural e 
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cultural do nativo: o forasteiro é “chofraria 
em praga, invadindo a floresta... Extinguiria 
até a caça e o peixe; gente vinda ontem e feliz 
da vitória, que o antigo nativo ainda aspira 
e não consegue!” (RANGEL, 2008, p. 44). 
Porém, não se trata aqui de uma crítica à ori-
gem daqueles que trouxeram o novo sistema, 
isto é, não é em relação à nacionalidade que 
o personagem reconhece o desconforto do 
contato, mas ao homem, cujo conceito não 
é universalizante no conto; trata-se de de-
monstrar (ou denunciar) as diferenças entre 
o “estrangeiro”3, “daqueles que atribuíram 
a si a tarefa de comando sem possuir virtu-
des necessárias para tal” (GONDIM, 1994, 
p.145), e que talvez pela petulância recebam 
o “castigo” da natureza, espaço ao qual não 
souberam se adaptar, um conceito vaticina-
do pelo adaptado no conto Um conceito do 
Catolé: “Ora, a terra! A terra é boa, o homem 
só é que não presta” (RANGEL, 2008, p. 58). 
Catolé ilustra o conceito romântico rousseau-
riano de homem relativo, daquele corrompi-
do pela sociedade, em quem não resta quase 
nada de natural, consequentemente mau por 
ser mal governado. O sistema de exploração 
do seringal recebe do narrador a crítica ao 
homem que se deixa corromper pelo desejo 
de lucro e ao governo, que abandona seus 
governados à mercê de leis arbitrárias e 
alheias à ordem estabelecida. Por sua vez, o 
inadaptado e o autóctone sobrevivente, que 
são focos dessa “contaminação” e possuem 
sentimentos ambíguos, ilustram o drama da 
nacionalidade: amantes de sua pátria (mi-
crofigurada na Amazônia) estão condenados 
a viver no anonimato do seringal, de sua 
tapera e de sua oca ou na anemia causada 
pelo sistema escravizante da coleta do látex, 
que lhe é imposto pelo “estrangeiro” serin-
galista. Seu reconhecimento de identidade, 
que se processa no encontro com as ruínas 
de seu passado, na obra, paradoxalmente é 
descartado por chocar-se com a ideia de uma 
possível origem desejada.

Um exemplo da busca identitária 
no Inferno

Vê-se no conto A decana dos muras 
(RANGEL, 2008, pp. 81-88) aquela reivin-
dicação nacionalista de que Flora Sussëkind 
nos fala, em que o olhar do sujeito viajante 
é o de quem lança a semente da civilização 
sobre a terra que ele crê ora infernal, ora 

paradisíaca, porém, em ambos os casos, 
bárbaras; sua missão é o de inscrever o lugar 
no “mundo” dos civilizados, dos mapas e do 
tempo histórico, e marcar a origem; o lugar 
e o homem se inscrevem em um estado de 
mudança - de um estado de “pura natureza” 
em direção à “civilização”. Segue-se neste o 
mesmo esquema narrativo dos outros dez 
contos que compõem a obra: o narrador 
viajante, levado por força do trabalho de en-
genheiro (e, neste, também pela curiosidade 
de conhecer as “histórias desgraçadas” do 
rio Urubu), mete-se a navegar pelo “furo” 
Cainamansinho, que o levaria ao rio “d’águas 
pardas, atropelado pelos escarpamentos, e 
que engenheiros projetam ingurgitar de uma 
barragem em fantasias plausíveis de indús-
tria, na História corre com águas avermelha-
das de sangue...” (RANGEL, 2008, p. 81). Os 
rios e lagos são o eixo narrativo dos relatos 
do narrador viajante e suas impressões par-
ticulares seguem ao par e ao passo com a 
descrição deles, a qual é sempre humanizada, 
inserida em fatos históricos e coordenadas 
geográficas; e o Urubu figura como um rio 
de “histórias desgraçadas”, localizado nas 
“nervuras secundárias” do rio Amazonas, no 
“entrefolho do lago Sacará, ao pé de Silves, 
onde Inglês de Souza pôs a roupeta revolta 
de um agitado ´missionário’, que aos beijos 
pecaminosos de mulher sacramentaram na 
‘confirmação’ do homem.” (RANGEL, 2008, 
p.81). A crônica pode ser dividida em duas 
partes: as rápidas coordenadas geográficas; 
o relato de fatos que dão conta das desgraças 
históricas das populações ribeirinhas, bem 
como das revoltas que envolveram pretos 
fugidos e os cabanos revoltosos políticos; e 
a descrição do encontro com a personagem 
reclusa de uma índia mura. O rio, como um 
agente funerário, dá à narrativa um tom 
lúgubre, que exerce nela o elemento domi-
nante da vida ao seu redor; no rio forjam-se 
a vida e o corpo, capazes de sobreviver às 
intempéries climáticas, como também se 
forja o caráter, capaz de resistir aos apelos de 
ordem moral. Na segunda parte da crônica, o 
tom lúgubre da descrição do lugar se inten-
sifica: “Subitamente (...) o ‘furo’ se desenhou 
nítido, na mesma disposição de fístula, per-
furando desde o abcesso do lago a floresta, 
obscuro, rastejando preguiçoso, acafelando 
arraias e poraquês (...)” e antecipa a história 
desgraçada da personagem principal do 
conto: “Qual o animal desta toca lastimável, 
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nessa paragem? (...) Só algum desertor ou 
índio, pensava; e neste pensamento forma 
hedionda mexeu-se a um canto, erguendo-
se.” (RANGEL, 2008, p. 85)

Tudo na descrição leva o leitor a prepa-
rar-se para uma desgraça do homem, que, 
por sua vez, leva-nos a ver no autóctone aqui-
lo que o professor e crítico literário Antônio 
Paulo Graça, citado por Marcos Frederico 
Grüger em Estudo crítico ao Inferno Verde 
chamou de “inutilidade histórica”, fadado ao 
extermínio, que, embora apresentado como 
“vítimas ou personagens trágicos em luta in-
glória contra um poder superior” (RANGEL, 
2008, p. 17), servem como elemento trans-
fusivo na constituição de uma raça superior. 
Tanto na obra Inferno Verde quanto no livro 
que lhe dá a base teórica para desenvolver 
sua tese sociológica, essa visão que se tem do 
autóctone fundamenta a teoria de que houve 
um grave erro no processo civilizatório que 
deveria ser implantado na Amazônia, a fim 
de promover o “saneamento das raças in-
competentes”. Nela, Euclides defende que se 
deveriam transplantar integralmente os “ci-
vilizados” para os lugares onde os “bárbaros” 
se encontravam, para “afeiçoar o forasteiro 
ao meio”, segundo modelo de emigração 
das formas “maduras” de colonização das 
“Escolas de Medicina Colonial” da Inglaterra 
e da França, que previam a transmudação 
de “civilizados”, “começo da redenção do 
território [que] vai generalizando em todos 
os meridianos a empresa maravilhosa do 
saneamento da terra. Da terra e do homem.” 
(CUNHA, 2006, p. 48) cujo objetivo expan-
sionista “de justapor os novos organismos 
aos novos meios, destruindo-lhes velhos há-
bitos incompatíveis, ou criando-lhes outros” 
para “construir” “um indivíduo inteiramente 
aclimatado, tão outro por vezes em seus ca-
racteres físicos e psíquicos que é, verdadeira-
mente, um indígena artificial transfigurado 
pela higiene.” (CUNHA, 2006, p. 48). Para 
Euclides, o “transplante” para a exploração 
da seringa na Amazônia se deu de forma 
desordenada, como o fizeram os Estados do 
Nordeste brasileiro, expatriando os nordes-
tinos que fugiam das secas do sertão e foram 
expurgados para a Amazônia, onde (e ainda 
assim) dilataram e expandiram a pátria. No 
Inferno Verde, o transplante é um malogro 
fadado ao insucesso, pela geração do conflito 
“invasor” versus “nativo”, num primeiro 
momento do processo, e “adaptado” versus 

“inadaptado”, em outro, tendo a Natureza 
como mediadora quase sempre malévola na 
adaptação do homem ao meio. Nessa defesa, 
concordando com Perrone-Moisés, percebe-
se uma das metáforas representativas das 
imagens de que se constitui o conceito de 
nação utilizadas nos discursos identitários 
cuja ideia opõe o conceito de civilizado ao de 
bárbaro, em que o latino-americano se reco-
nhece como inferior e dependente em rela-
ção ao europeu: o índio é o Calibã, horrendo 
e arredio d’A Tempestade, de Shakespeare, 
diante da superioridade branca civilizada: 
“(...) No corpo obeso e medonho, o coração 
limitava-se a ser uma caixa de válvulas ava-
riadas e o cérebro, o alojamento indispen-
sável de uma vaga consciência”. (RANGEL, 
2008, p. 88). Se o autóctone é caracterizado 
sem vontade própria e sem consciência de 
si mesmo também é o Adão sem mácula – o 
que para um olhar contemporâneo pode ser 
um jeito de viver aberto ao novo, não por 
postura filosófica, mas por curiosidade pueril 
típica do autóctone. A busca da identidade no 
autóctone, considerada como aquilo que nos 
distingue do Outro (neste caso sua altivez 
ancestral e pureza) é baldada: “O que não se 
transfundiu, abolindo-se no ‘branco’, con-
sumiu-se nos barrancos dos aldeamentos, 
sob o despotismo dos diretores, a intrujice 
e o fanatismo cúpidos de missionários, ao 
amolentado governo interno dos inermes 
tuxauas.” (RANGEL, 2008, p. 86). O índio, 
nesse estágio de decadência, não represen-
taria o tipo brasileiro distinto do europeu, 
mas guardaria no passado essa identidade; 
por isso, a única possibilidade de distinção 
é a miscigenação, ser Eu e ser o Outro para 
ser um terceiro, descartando-se, assim, no 
estágio final, o Eu e o Outro em favor do 
Brasileiro. Visto com benevolência, o índio 
é um deserdado daqueles que deveriam pro-
tegê-lo: no passado, “o dolo e as violências 
do cariuá, enganador e malvado, haviam-lhe 
exterminado os antepassados” (RANGEL, 
2008, p. 86), no presente é “miserável re-
botalho, atascado de álcool, ladrão e vadio, 
sob o olhar inofensivo do coronel Barroncas” 
(RANGEL, 2008, p. 86). O contato com o 
branco, que lhe é superior na raça, embora 
enfraqueça o sangue, também serve de ele-
mento transfusivo da raça; no choque não só 
se desestabiliza a relação desse homem com 
seu meio como também com sua história 
e destrói, portanto, todo um repertório de 
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conhecimentos fundados na sua percepção 
originária de ser no mundo, sua visão mítica 
do Cosmos e das coisas, a qual revela que “o 
mundo, o homem e a vida têm uma origem 
e uma história sobrenaturais, e que essa 
história é significativa, preciosa e exemplar” 
(ELIADE, 1994, p. 22). Os modelos exempla-
res que constituíram esse homem como tal 
nesse Cosmos que ele reconhece ser sagrado 
levam-no a perceber o Outro como usurpa-
dor de seu patrimônio natural e cultural.

Na obra Inferno Verde podemos encon-
trar, ainda, outras personagens que encar-
nam as inquietações próprias do sentimento 
nacionalista, dos que representam a nação e 
que, ao mesmo tempo, vivendo fora dela (por 
expurgo ou expulsão do invasor) acabam por 
desnacionalizar-se, já que o aceitável como 
representação de uma nacionalidade é sua 
essência ontológica, que, porém encontra-se 
perdida irremediavelmente. A tensão entre 
o eu interior dos personagens adaptados ao 
meio e o eu exterior, que sofre o contato e 
emblematiza os dilemas nacionalistas da 
cultura brasileira, resolve-se no determinis-
mo localista do texto realista-naturalista de 
Rangel em que nem a ancestralidade, nem a 
mestiçagem (embora este pareça ser o passo 
adiante no processo civilizatório), nem o 
branco explorador (de quem o clima atrofiou 
o caráter) servem como representações ideais 
de uma sociedade civilizada, apresentam-se, 
assim, apenas como um vir-a-ser.

Conclusão
Assim a narrativa do Inferno Verde 

discorre: um narrador viajante que traça 
seu deslumbramento pelo espaço às vezes 
paraíso, outras inferno, marcando traços de 
uma origem autóctone como perfil de uma 
nacionalidade tipicamente brasileira; passa 
pela contextualização desse homem na sua 
história; e segue até o conflito da inserção do 
homem ao ambiente hostil. É o mesmo es-
quema formal d’Os Sertões – terra/homem/
contexto – acrescido de um tom incisivo 
contra uma cultura invasora e denúncia de 
estruturas desequilibradas da sociedade 
brasileira, deixando entrever um interesse 
pelos problemas americanos revestido de 
um sentimento nacionalista calcado na idéia 
de uma identidade nacional brasileira que 
só existiria no passado.  Em nome de uma 
identidade autóctone, esse nacionalismo, 

por vezes xenófobo, recusa o “colonialismo 
cultural” estrangeiro, historicamente incrus-
tado no fazer literário latino-americano, que 
reivindica suas raízes autóctones, conferin-
do-lhe uma diferença brasileira no seio de 
uma identidade européia, o que se constitui 
em um paradoxo que permeará as obras lite-
rárias brasileiras até o Modernismo.

A alegorização não se apresenta apenas 
na caracterização das personagens, mas 
também no espaço que envolve a condição 
miserável: o seringal, e nele o barracão de 
aviamentos, descentralizados e relegados a 
um plano inferior, entre a pobreza e o salão 
de festas (que serve também como prostí-
bulo), representam o estado periférico do 
seringueiro, que está à margem dos direitos 
e do reconhecimento social, ludibriado pelas 
promessas dos seringalistas e do governo, 
de “tirar saldo” para ter liberdade. O espaço 
é, no presente, ruínas do passado, remete à 
ideia de morte e destruição, que se reitera na 
decrepitude da índia mura (simbolizando a 
impossibilidade de afirmação de um ente que 
represente o autóctone, posto que não con-
tinue presente, representante e continuador 
do saber e da integração (adaptada) com a 
terra tida como o inferno) e na degeneração 
das relações sociais do seringal. Este é a pró-
pria alegorização do “inferno”, uma condição 
existencial e não um lugar físico.

Notas 
1  Todas as expressões aspeadas nesta página, sem 
referência ao autor, são relativas à obra de Walter Benjamin, 
Origem do Drama Barroco Alemão. 
2  Para Cesare Lombroso, darwinista social, os cri-
minosos são regressões de um ancestral humano primitivo, 
nasciam assim e podiam ser reconhecidos pela sua fisiologia: 
certas características faciais revelariam um criminoso. 
3  Aqui o estrangeiro não é necessariamente de outra 
nacionalidade ou país, mas aquele que vem de fora da Ama-
zônia, inclusive os próprios brasileiros, o ádvena arrivista ou 

explorador.
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Projeto político pedagógico e a formação de professores Indíge-
nas: um processo em construção

Maria das Graças Costa Silva1

Equipe Multidisciplinar da Coordenação de Educação Escolar Indígena2

Apresentação 
O Projeto Político Pedagógico de For-

mação Intercultural de Professores Indíge-
nas foi construído utilizando metodologias 
participativas que tinham como propósito 
iniciar uma série de encontros e debates so-
bre Formação de Professores Indígenas com 
a equipe multidisciplinar para contribuição 
com o desenho metodológico de Formação 
de Professores Indígenas. Para isso foi reali-
zado um encontro de formação, nivelamento 
e contribuições no Centro de Formação 
de Plácido de Castro sobre os teóricos que 
tratam do processo de contato dos Povos 
Indígenas na Amazônia, sob a orientação da 
Professora Simone de Souza Lima (Univer-
sidade Federal do Acre), além de visitas às 
aldeias da Terra Indígena Alto Rio Purus, 
junto aos professores Hunikui4 e Madija5. 
Nesse trabalho a pergunta que tentamos res-
ponder era: Como acontecem os processos 
próprios de aprendizagem utilizada pelos 
Professores Indígenas? E como organizar a 
partir desses processos situações didáticas 
que favoreçam a aprendizagens dos alunos 
e dos Professores Indígenas durante o pro-
cesso de formação? 

Justificativa
A história da Educação Escolar Indíge-

na obedece a processos históricos distintos 
e de certa forma semelhantes entre si, como 
no período colonial, a escola era tão somente 
um instrumento da catequização dos índios e 
tinha como propósito garantir o fluxo de mão 
de obra indígena para o empreendimento 
colonial. Os atores principais nesse contexto, 
durante esse período, eram os missionários 
jesuítas.

Em um segundo momento a escola pú-
blica para os índios aldeados seria uma para 
meninos e outra para meninas. Em ambas 
deveriam se ensinar a ler e escrever, na forma 
que se pratica em todas as escolas das nações 
civilizadoras. A escola dos meninos ensinaria 
também a contar. A escola das meninas en-
sinaria a “fiar, fazer renda, cultura e todos os 

mais ministérios próprios daquele sexo”. (D’ 
Angelis, 2012, p. 20).

Em um terceiro momento iniciou-se o 
processo de ensino bilíngüe, mais precisa-
mente na década de 70. Porém esse bilingüis-
mo implementado pelo Summer Institute 
of Linguistics (SIL), entidade sediada nos 
Estados Unidos. Desnecessário dizer que os 
governos Militares, o SIL, e o Governo dos 
Estados Unidos compartilhavam da mesma 
ideologia. Os missionários e linguistas do SIL 
introduziram, ainda nos anos 70, um tipo de 
ensino bilíngüe em algumas sociedades indí-
genas com fins de tradução da Bíblia para a 
língua indígena, quando se fizesse necessário 
um indígena querer ler a Bíblia na língua 
indígena de seu povo.

Mas foi principalmente a partir da 
segunda metade da década de 1980 e mais 
ainda, da primeira metade dos anos 90, que 
novos programas educacionais foram cria-
dos e mudanças radicais aconteceram nas 
escolas que já existiam nas aldeias e tinham 
sido estabelecidas em padrões antigos.

Os anos 90, especialmente, marcaram 
a aceleração das discussões e proposições 
para regulamentação da educação escolar 
nas comunidades indígenas, a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 
1988. Essa carta assegura aos indígenas o 
reconhecimento á sua organização social, 
cultura, língua, crenças e tradições (Art. 
231). Na área da educação, a Lei 9394, de 
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB), institucionalizou o dever 
do Estado de oferecer educação escolar 
intercultural e bilíngüe. A Resolução nº 3, 
de 1999, do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) estabeleceu normas nacionais para o 
reconhecimento e funcionamento das esco-
las indígenas, por sua vez, o Ministério da 
Educação agiu em consonância com a nova 
Legislação e publicou o Referencial Curricu-
lar Nacional para as Escolas Indígenas (RC-
NEI), criou o Comitê Nacional de Educação 
Escolar Indígena, que atuava como órgão 
consultor das ações do Ministério, e também 
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financiamento de diversas publicações para 
escolas indígenas.

Todo esse cenário inevitavelmente 
encorajou a discussão sobre as escolas nas 
aldeias indígenas. Vários projetos para incre-
mento de ações de formação de professores 
indígenas começaram a ser desenvolvidos no 
país durante os últimos anos, com suporte 
financeiro do Estado e com a participação de 
universidades e de organizações não gover-
namentais.

No século XX o oferecimento de escolas 
para alunos índios tornou-se amplamente 
difundido, mas o ensino sempre era feito em 
língua portuguesa voltado ao que se entendia 
por “integração do Índio”. Só nos anos 70 efe-
tivamente iniciaram os primeiros programas 
de ensino bilíngüe em comunidades indíge-
nas brasileiras, mas a metodologia adotada é 
altamente discutível (D’ Angelis, 2012, p.27). 
Na atualidade a escola nas aldeias, tem pro-
pósito bem distinto dos projetos educacional 
anteriores. Projeto este que visa fortalecer as 
culturas indígenas através do fortalecimento 
da língua materna. Os Professores indígenas 
tornam-se atores fundamentais, pois como 
membro de seu povo, praticante de suas 
culturas dialogam com os conhecimentos 
ocidentais e culturais. 

Fundamentação Teórica do Projeto 
Político Pedagógico de Formação 
Intercultural de Professores Indí-
genas 

A ocupação da Amazônia e o contato com 
os Povos Indígenas estão intrinsecamente 
ligados, numa relação de poder assimétrica. 
Em busca do El Dourado e das especiarias 
(Canela), os europeus vieram para a Amazô-
nia e já nesse primeiro contato impuseram 
outro modo de viver, como narrado por Frei 
Gaspar de Carvajal, embora tivessem que se 
render ao modo alimentar indígena:

Tudo isso parecia que os (indios) 
escutavam e guardavam na men-
te com muita atenção e interesse, 
e depois que o capitão se calou pa-
recia que os ouvintes estavam con-
tentes; e estando todos em silên-
cio. Agradou-lhe muito ouvir essa 
noticia e admiraram-se muito os 
indios mostrando grande alegria, 
tendo-nos por santos ou pessoas 
celestiais. (CARVAJAL, A Relação 
do Descobrimento do Rio Amazo-

nas, tradução de Antonio Porro, 
1992, p. 50).

O endeusamento imposto aos Povos 
Indígenas pelos exploradores espanhóis, já 
demonstrou que os mesmos se consideravam 
superiores. Mesmo necessitando dos indios e 
de seus conhecimentos, como cita Carvajal: 
“o nosso capitão, vendo que o rio dividia-se 
em dois braços, perguntou aqueles indios 
que vinham nas canoas por qual dos braços 
iríamos, e eles responderam em sua lingua e 
disseram: - segui por onde fomos”. (Carvajal: 
p37). Bessa Freire observou no processo de 
ocupação da Amazônia, um dos mais devas-
tadores mecanismos de aniquilamento das 
línguas maternas indígenas:

No momento em que Camões 
morria no século VXI, não havia 
um único falante de português na 
Amazônia, mas em seu território 
eram faladas cerca de 700 línguas 
indígenas, todas elas ágrafas, de-
positárias de sofisticados conheci-
mentos no campo das chamadas 
etnociências, da técnica e das ma-
nifestações artísticas, que eram 
transmitidos através da tradição 
oral e de diversos tipos de narrati-
vas. Isso demonstra que o herdeiro 
instituído havia vivido, até então, 
sem necessidade do bem europeu 
que lhe era legado, já que possuía 
patrimônio equivalente a ele, ca-
paz de cumprir as funções bási-
cas de qualquer lingua. (FREIRE: 
A História social das línguas na 
Amazônia - um Esquecimento na 
Amazônia. 2004, p. 17).

Comparando com a realidade atual, de 
acordo com o censo 2010 hoje as línguas 
indígenas contabilizadas são 274 línguas 
indígenas faladas, excluindo as originárias 
dos outros países, denominações genéricas 
de troncos e famílias linguísticas (IBGE: 
Censo 2010). Essas reflexões antropológicas, 
não podem estar dissociadas da prática 
pedagógica do professor indígena. Segundo 
D’Angellis 2012, “O Professor pode ser o 
agente educador numa situação de conflito e 
mudança, comprometidos com a defesa dos 
valores, da história e da cultura milenar do 
seu povo”, mas tendo no cerne, o núcleo da 
formação, voltado para a formação pedagó-
gica.

Na didática o PPP buscou sua funda-



916

mentação na autora Maria Inês de Almeida, 
especialmente a partir do momento em que 
ela afirma que: “toda seleção e organização 
de conteúdos curriculares e metodologias de 
ensino, obedece a princípios filosóficos – po-
líticos que embasam as diversas concepções 
de educação do papel social da escola e dos 
objetivos da escolarização”. (DIDÁTICA: 
EMBATES CONTEMPORANEOS, 2012, 
p 10). Para que a formação do Professor 
tenha esse viés será necessário articular os 
conhecimentos políticos e antropológicos 
com a formação pedagógica. Levando em 
consideração o que estabelece os princípios 
da Educação Escolar Indígena, a formação 
dos professores:

(...) deverá levar em consideração 
a recuperação de suas memórias 
históricas, a reafirmação de suas 
identidades étnicas, a valorização 
de suas línguas e ciências, o aces-
so às informações, conhecimentos 
técnicos, científicos e culturais da 
sociedade nacional e demais socie-
dades indígenas e não-indígenas e 
deve se constituir num espaço de 
construção de relações interétni-
cas orientadas para a manutenção 
da pluralidade cultural, pelo reco-
nhecimento de diferentes concep-
ções pedagógicas.6 

Isso implica em articular ações, conhe-
cimentos, especificidades e habilidades em 
função do papel da escola no contexto de 
suas comunidades educativas de acordo com 
a resolução 05/2012 do CNE/CEB. Trata-
se, portanto, de ferramentas que articulam 
meios (orientação didática – metodológica, 
técnicas de formação), fins (formação do 
professor), valores (autonomia, respeito, 
humildade) e conhecimento existente (de-
senvolvimento do pensamento científico 
garantindo uma participação efetiva e uma 
ação docente que vá ao encontro dos projetos 
societários7 de cada povo.

O Curso é composto de Módulos Pre-
senciais na cidade e em suas comunidades 
educativas, apontando para um currículo 
por eixos temáticos, ou seja, em “redes8”, no 
qual deve ser utilizada como metodologia a 
interdisciplinaridade para a construção de 
conhecimentos e saberes dialogados entre si.

Metodologia de Formação de Pro-
fessores Indígenas

Os Professores Indígenas aparecem, 
em muitos casos, nesse contexto político 
pedagógico como um dos principais inter-
locutores nos processos de construção do 
diálogo intercultural, mediando e articulan-
do os interesses de sua comunidade com a 
sociedade nacional em geral, promovendo a 
sistematização e organização de novos sabe-
res e práticas. É deles, também, a tarefa de 
refletir criticamente e de buscar estratégias 
para promover a interação dos diversos tipos 
de conhecimentos que se apresentam e se 
entrelaçam no processo escolar. De um lado, 
os conhecimentos ocidentais, a que todo pro-
fessor/estudante indígena deve ter acesso e, 
de outro, os conhecimentos étnicos, próprios 
ao seu grupo social de origem, outrora nega-
dos, hoje: 

Assumem importância crescente 
nos contextos escolares indígenas 
e deve se constituir num espaço de 
construção de relações interétni-
cas orientadas para a manutenção 
da pluralidade cultural, pelo reco-
nhecimento de diferentes concep-
ções pedagógicas e pela afirmação 
dos povos indígenas como sujeitos 
de direitos. (CNE/CEB Resolução 
05/2012)

O curso de Formação Intercultural 
de Professores Indígenas deve enfatizar a 
constituição de competências referenciadas 
em conhecimentos, valores, habilidades e 
atitudes pautadas nos princípios da Edu-
cação Escolar Indígena. Então o núcleo, o 
cerne da Formação do Professor Indígena, 
será a Formação Pedagógica9·, porque se 
o Professor compreende os processos que 
levam o aluno a aprender, o mesmo deixará 
de ser um repassador de conhecimentos para 
ser realmente um professor educador.

Só um professor que é educador 
tem motivação e compreensão su-
ficientes dos processos de aprendi-
zagem e da psicologia da criança 
para descobrir formas de envol-
ver os alunos, formas de cativar 
o aluno para o gosto de descobrir 
e aprender. O professor educador 
pode ser o professor investigador, 
porque é capaz de olhar o mundo 
também através dos seus próprios 
alunos. (D’Angelis, 2012, página 
138 e 139).



917

Portanto, constituem princípios e ob-
jetivos da formação dos professores: A edu-
cação bilíngue adequada às peculiaridades 
culturais dos diferentes grupos é mais bem 
atendida através de professores indígenas, 
por ser o Professor indígena o agente edu-
cador numa situação de conflito e mudança, 
comprometido com a defesa das tradições, 
bem como com a cultura milenar do seu 
povo. Ele pode ser um agente de mudança, 
que transita nos valores, na história e na cul-
tura da sociedade nacional dominante, tendo 
a responsabilidade de mediar os saberes 
tanto do seu mundo como do mundo externo 
e com isso possibilitar uma mudança que 
fortaleça a identidade de seu povo.

Da afirmação lingüístico-cultural
Com o advento da Constituição Federal 

de 1988 e conseqüentemente a nova Lei de 
Diretrizes e Base da Educação Nacional 
– LDB, 9394/2006, foram garantidos aos 
povos indígenas, a utilização de suas línguas 
maternas no contexto da educação escolar 
indígena. Para o cumprimento efetivo da lei, 
faz-se necessário que os cursos de formação 
inicial e continuada de professores propor-
cionem aos docentes o conhecimento de 
estratégias pedagógicas, materiais didáticos 
e de apoio pedagógico, além de procedimen-
tos de avaliação que considerem a realidade 
cultural e social destes professores/estudan-
tes com o objetivo de lhes garantir o direito 
à educação escolar (Parecer CNE/CEB nº 
14/2011). Direito que, para ser efetivado, 
carece de maior democratização do acesso, 
de assistência para permanência dos profes-
sores em suas escolas e da qualidade social 
do ensino para conclusão com sucesso dos 
estudos realizados nos período de formação 
presencial e não presencial que acontecerá 
durante o desenvolvimento de suas ativida-
des nas escolas indígenas.

A Educação Escolar Indígena para 
sua realização plena, enquanto um direito 
constitucionalmente garantido, precisa 
estar alicerçada em uma política linguística 
que assegure o princípio do bilingüismo e 
multilinguismo, e em uma política de territo-
rialidade, ligada à garantia do direito a terra, 
a auto-sustentabilidade das comunidades 
e a efetivação de projetos escolares que 
expressem os projetos societários e visões 
de mundo e de futuro dos diferentes povos 

indígenas que vivem no território nacional.
A Educação Escolar Indígena tendo 

no estado a responsabilidade para com sua 
efetivação deve proceder às mesmas condi-
ções para que se constituam num espaço de 
construção de relações interétnicas orien-
tadas para a manutenção da pluralidade 
cultural, pelo reconhecimento de diferentes 
concepções pedagógicas e pela afirmação dos 
povos indígenas como sujeitos de direitos. A 
invisibilidade imposta aos Povos Indígenas 
pela sociedade envolvente renegou o que era 
cultura e conhecimento social elaborado, 
produzido e reconhecido entre os mesmos, 
como algo sem valor e sem fundamentação de 
ser. As estratégias pedagógicas pressupõem 
levar em consideração esses conhecimentos 
epistemológicos refletidos ou não como co-
nhecimento válido.

Na garantia do direito à especificidade 
dos projetos de escolarização dos grupos in-
dígenas, é necessário que a organização dos 
projetos político – pedagógicos, possibilite 
aos professores/estudantes indígenas desen-
volverem estratégias para a apropriação 
de conhecimentos técnicos e tecnológicos 
úteis ao desenvolvimento econômico, so-
cial e cultural de suas comunidades. Estas 
precisam tomar parte em todas as etapas de 
elaboração e implementação dos PPP, com 
o objetivo de lhes assegurar o protagonismo 
na construção de suas propostas de educação 
escolar. (Resolução do CNE/CEB, aprovada 
em 10/05/2012).

Organização Formal do Curso
O Curso terá a duração de quatro anos 

e está organizado a partir de dois momentos: 
AS ETAPAS PRESENCIAIS DOS MÓDULOS 
NA CIDADE E AS ETAPAS DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA EM SERVIÇOS NAS CO-
MUNIDADES INDÍGENAS, estruturadas na 
perspectiva de que a construção do conhe-
cimento deve ocorrer em diferentes tempo/
espaço da vida do professor indígena. 

É parte integrante da Política de Educa-
ção Escolar Indígena da Secretaria de Estado 
de Educação e Esporte – SEE/ Coordenação 
de Educação Indígena /CEI e contará com 
o apoio financeiro do Ministério da Educa-
ção – MEC, além de Organização Indígena 
e instituição Pública que poderá expedir o 
certificado dos Professores Indígenas. Será 
realizado em Rio Branco/Plácido de Castro 
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e terá a participação de (325) Professores 
indicados por suas comunidades e selecio-
nados, levando em consideração o tempo de 
docência, compromisso com a comunidade e 
outros critérios de ordem mais geral. Será um 
curso de Formação Intercultural Indígena 
para o exercício da docência, a ser certificado 
por uma Instituição Estadual Legal e desti-
nado á formação de indígenas que atuam 
diretamente com Educação Escolar Indígena 
em suas comunidades.

O Curso está organizado em quatro Mó-
dulos ou etapas de estudos presenciais, com 
duração média de 360 horas cada (45 dias) 
e em quatro períodos de estudos dirigidos, 
com duração média de 30 dias que serão 
realizados nos locais de origem dos Profes-
sores entre uma etapa intensiva e outra. Terá 
uma carga horária de 1.440 horas de estudos 
concentrados e de 960 horas de atividades 
nas aldeias.

Terá uma carga horária com um total de 
2.560 horas, assim distribuídas:

• Estudos Presenciais: quatro etapas 
intensivas totalizando 1.440 horas;

• Estudos e atividades nas aldeias: 
quatro etapas totalizando 960 horas.

Ao final do Curso será realizado um 
Seminário Integrador de caráter avaliativo 
para apresentação dos trabalhos de pesquisa 
realizados pelos Professores Indígenas e 
terá uma carga horária de 160 horas que 
complementarão a formação do professor. A 
execução e acompanhamento do Curso serão 
orientados pela Coordenação de Educação 
Indígena e sua realização será através de um 
(a) Coordenador (a) Pedagógica juntamente 
com a equipe multidisciplinar da CEI. 

O Curso será ministrado por docentes / 
formadores que serão contratados mediante 
avaliação de currículos e entrevistas. Dada 
às especificidades do Curso, os docentes/
formadores deverão estar dispostos a com-
partilhar suas experiências, reorientar suas 
práticas, enfim, adequar o seu trabalho de 
forma a atender aos professores e aos obje-
tivos proposto pelo Projeto Político Pedagó-
gico do Curso de Formação e pelo Programa 
de Educação Escolar Indígena da CEI/SEE.

PRINCÍPIOS CURRICULARES
O Currículo do Curso é entendido como 

processo de formação expresso pelo diálogo 
de conhecimentos, habilidades, atitudes 

e procedimentos que serão socializados, 
organizados e debatidos pelos professores 
indígenas, equipe multidisciplinar e docen-
tes formadores que atuarão no Curso.

Os Conteúdos Curriculares orien-
tam-se pelos seguintes princípios:

- Respeito e valorização da Cultura e da 
realidade específica de cada professor e de 
cada povo (língua, valores, conhecimentos e 
alianças);

- Desenvolvimento do pensamento 
científico dos professores, tendo como base 
os diferentes temas que integram o currículo 
do curso;

- Capacidade para lidar com pessoas e 
instituições de forma a ampliar a sua capaci-
dade de diálogo e de mediação;

- Postura crítica frente aos conheci-
mentos, práticas e argumentos considerados 
“certos” ou “definitivos”;

- Articulação de conhecimentos técni-
cos, científicos e metodológicos que possibi-
litem sua formação.

Notas
1  Professora, formada em Pedagogia pela Universi-
dade Federal do Acre, Coordenadora do Programa de Forma-
ção de Professores Indígenas da Coordenação de Educação Es-
colar Indígena/CEI/SEE e Gestora de Projetos Indígenas pelo 
Projeto Demonstrativos dos Povos Indígenas – PDPI/MMA.

2  A equipe multidisciplinar da Coordenação de 
Educação Escolar Indígena, é composta pelos Professores 
das áreas de Ciências Sociais, História, Pedagogia, Letras, 
Matemática, Ates e Biologia. 
3  A citação referida consta no livro “Aprisionando 
Sonhos” A Educação Escolar Indígena no Brasil de Vilmar da 
Rocha D’Angelis. Campinas 2012.
4  Autodenominação do Povo, que antes eram deno-
minados como Kaxinawa e que segundo os mesmos foi uma 
imposição da sociedade nacional.
5  São encontradas denominações Madirra com dois 
“RR” na Terra Indígena Alto Rio Purus, Madija com “J” Envira 
e Madiha com “h” no Amazonas.
6  As concepções Pedagógicas referidas estão presente 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –     LDBN 
– 9394/96
7  Projeto de bem viver de cada povo, que articula 
cultura, desenvolvimento social e articulação política inter e 
enteretnica. 
8  Conhecimentos tradicionais de cada povo, para 
desenvolvimento de uma prática pedagógica que fortaleça a 
Educação Escolar Indígena. Currículo em rede está para uma 
articulação entre os conhecimentos socialmente elaborados e 
os conhecimentos tradicionais.
9  Projeto de Autoria de Professores Indígenas que 
atuam no Programa de Formação de Professores da Comissão 

Pró/Índio do Acre – CPI/AC.
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povos indígenas como sujeitos de direitos.



920

Aspectos da morfologia verbal do aikanã

Maria de Fátima dos Santos da Silva
Universidade Federal de Rondônia

Patrimônio lingüístico
As Línguas além de permitirem a trans-

missão do conhecimento e das experiências 
para as gerações seguintes,pelos numerosos 
aspectos em que diferem,correspondem ao 
expressivo patrimônio da humanidade (RO-
DRIGUES, 2001). Sendo a finalidade básica 
da língua servir de meio de comunicação, ela 
carrega as marcas das ideologias e da cultura 
dos vários contextos em que está inserida. 
Reflexo da cultura, cada língua corresponde 
a um complexo etnolinguístco (RODRI-
GUES, 2001). O Brasil, mesmo que essa não 
seja a imagem que faz de si mesmo, é um país 
plurilíngüe. Embora as políticas lingüísticas 
aqui implementadas sempre visaram, eleger  
o português como a língua nacional, levando 
à marginalização e conseqüentemente ao 
desaparecimento de um sem número de 
línguas indígenas.

Segundo o lingüista Aryon Rodrigues 
(2001) “não se sabe ao certo  o número de lín-
guas existentes na amazônia antes da invasão 
europeia.” Entretanto, as crônicas e relatos 
das expedições dos viajantes é bem explícita 
que,  com a penetração do colonizador, na 
Amazônia, a partir do século XVII (MEDEI-
ROS, 2001) o impacto da civilização com as 
culturas indígenas levou ao extermínio um 
grande contingente de índios e até povos 
inteiros. Reduzindo assim, drasticamente, 
a diversidade etnolinguística da Amazônia 
brasileira. As que resistiram até nossos dias 
contribuem para a formação do tecido etno-
linguístico brasileiro que é um país com alta 
densidade linguística ( muitas línguas num 
mesmo território) e uma das mais baixas 
concentrações demográficas por língua 
(muitas línguas têm poucos falantes). Só na 
amazônia são faladas cerca de 250 línguas 
indígenas, sendo que 150/120 em território 
brasileiro. (RODRIGUES, 2001). Sem contar 
as línguas dos povos isolados (povos sem 
contato com civilização branca). Recentes 
publicações (CIMI, 2011) indicam que só no 
Brasil são 90 evidências da existência desses 
povos e a maioria está na amazônia. 

O Estado de Rondônia, Território 
Federal do Guaporé até 1956, foi em épocas 

remotas à chegada do colonizador, ponto 
dispersor do maior fluxo migratório de 
povos Tupi-Guarani para as demais regiões 
do Brasil (RODRIGUES, 2001). Espalhados 
nos seus 52 Municípios, convivem  um patri-
mônio linguístico imenso de 55 etnias com 
migrantes de todas as regiões brasileiras. 
Não é raro escutar que “Rondônia é o paraíso 
dos lingüistas.” Em um estudo de MOORE e 
STORTO (1992) sobre as línguas nativas de 
Rondônia os linguistas estimam que das 25 
línguas do estado:  “10% não estão em uso 
(como o Puruborá), 30% têm um número 
baixo de falantes, e os jovens estão deixando 
de usar a língua; 25% ou têm número baixo 
de falantes ou faltam falantes jovens [mas 
não ambos os fatores concomitantemente]; 
35% têm falantes numerosos, incluindo 
jovens.” Ou seja, “ somente 35% das línguas 
estão razoavelmente seguras em um futuro 
próximo, e o restante está em perigo de 
desaparecer se não se fizer esforços efetivos 
no sentido contrário.” Das línguas nativas do 
Brasil, os mesmos lingüistas calculam que 42 
estão urgentemente em perigo de extinção. 

O idioma aikanã
A língua aikanã é uma língua isolada, 

falada por aproximadamente 140 pessoas. A 
maioria dos falantes vivem na Terra Indíge-
na Tubarão Latundê situada no Município de 
Chupinguaia, ao sudeste do Estado de Ron-
dônia, cerca de 100 km da cidade de Vilhena. 

 
Fig.1. A figura retangular perto da cidade de Vilhena 

corresponde ao mapa da Terra Indígena Tubarão-La-
tundê. (fonte : google ). 

As informações sobre o passado do 
povo aikanã são poucas. Até mesmo os mais 



921

idosos sabem pouco do passado de seu povo. 
Como a maioria dos povos de Rondônia, os 
contatos efetivos foram feitos pelas expedi-
ções do Marechal Cândido Rondon. Os pri-
meiros contatos registrados com os aikanã 
datam de 1913. O primeiro registro explícito 
da língua se dá quando foram visitados por 
Nordenskiöld em 1914, o qual fez fotografias 
de algumas pessoas e da indumentária, 
reconhecida atualmente pelos aikanã mais 
idosos, além de um breve vocabulário de 
umas 70 palavras incluindo nomes próprios 
que são usados até hoje. 

Segundo os próprios aikanã eles tra-
balharam nos seringais das imediações dos 
rio Corumbiara, Pimenta Bueno e Guaporé/
Mamoré nos períodos da borracha. Ao que 
tudo indica, junto com peruanos e bolivianos 
como o comprovam os vários empréstimos 

castellanos encontrados na língua aikanã, 
como kutxara ‘colher’ (do castelhano cucha-
ra), mate ̃ja ‘garrafa’ (do castelhano botella ), 
pate-dudu ‘cuia’ (do castelhano peruano pate 
‘cuia’ e do aikanã dudu ‘casca’), sariã-zãu 
‘melanci ͂a’ (do castelhano sandía ‘melancia’ 
e do aikanã zãu ‘semente’), etc. 

Desde 1916 os aikanã foram retirados de 
sua terra natal pelo SPI (Serviço de Proteção 
ao Indio hoje FUNAI) e agrupados, com 
outras etnias, em terras estranhas. Por este 
motivo, hoje na Terra Indígena Tubarão-La-
tundê, os aikanã convivem com pessoas das 
etnias salamãi, kwazá, canoê e Latundê. O 
quadro abaixo apresenta em números um 
pouco da realidade sociolinguística atual dos 
aikanã em uma das duas aldeia dentro da 
Terra Indígena Tubarão-Latundê.

etnia População Fala a 
língua de 
sua etnia

Fala somente 
a língua de 
sua etnia

Fala 
português 

e uma 
língua 

indígena

Fala 
português 

e duas 
línguas 

indígenas

Fala 
apenas 

português

aikanã 56 44 1 43 18
Latundê 19 3 1 16
Sabanê 2 2
Kwazá 5 5 5

Salamãe 1 1
Negarotê 1 1
Mamaidê 1 1

Terena 1 1
Fig.2. Fonte moradores da aldeia Tubarão-Latundê e a autora.

Nos anos sucessivos ao contato com 
a civilização não-aikanã estes foram se es-
palhando em busca de sobrevivência. Cada 
grupo era identificado pelo nome de seu 
líder. Após muitos anos, com a intervenção 
de grupos indigenistas como o CIMI e lin-

guístas, os parentes aikanã se encontram. 
Alguns, inclusive crianças, foram levados 
pelos brancos seringalistas e até hoje não se 
sabe notícias. O quadro seguinte apresenta a 
localização atual dos aikanã e a situação de 
risco de extinção em que se encontra a língua.          

grupo localização população falantes de 
aikanã

Massacá Ricardo Franco    (Guajará-
Mirim)

15 0

Massacá Sagarana              (Guajará-Mirim) 5 0
Massacá Guajará-Mirim 10 0
Cassupá Porto Velho 100 1
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Aikanã T.I Tubarão-Latundê/Gleba 62 44
Aikanã T.I Tubarão-Latundê/Kapassurá 75 75
Aikanã Chupinguaia 7 3

Tubarão/Cassupá Vilhena 12 6
Aikanã Pimenta Bueno 5 3
Aikanã Ji-Parana 2 2
Aikanã Terra Indígena kwazá 9 5
Total 328 139

Fig.3. Fonte: comunida aikanã e dados de PEREIRA, Andréia Maria. A Situação Sócio – Etno – Linguística 
do Povo Indígena Kassupá Residente em Porto Velho/RO. Dissertação, UNIR, 2011. 

Os poucos estudos sobre a língua aikanã 
começaram realmente em 2003. A linguista 
Ione Vasconcelos em sua tese doutoral, 
estudou os aspectos gerais da fonologia e 
morfologia ressaltando que a enorme rique-
za e complexidade  da língua necessita de 
mais estudo. Paralelamente e indiretamente 
o linguista Hein Van der Voort começou a 
estudar  os aspectos gramaticais com resulta-
dos em artigos e uma gramática em fase final 
de elaboração. Sob a orientação do professor 
Henri Ramirez  (UNIR) em colaboração com 
Hein Van der Voort (Museu Emílio Goeldi) 
e informantes aikanã da Terra Indígena 
Tubarão-Latundê, como dissertação de mes-
trado, elaborei um dicionário com mais de 
1.300 entradas e 1.823 exemplos no intuito 
de contribuir os estudos da língua  aikanã 
como um dos suportes para a revitalização 
da cultura e identidade aikanã/ cassupá/
massacá. O dicionário, junto com todas as 
coletas bibliográficas, será entregue aos 
grupos  aikanã/cassupá/massacá para que 
façam uso, sobretudo, na educação escolar.

Algumas especificidades da língua 
aikanã

Os dados linguísticos apresentados aqui 

são baseados nos estudos de Vasconcelos 
(2003) e Voort (2012).  

O inventário fonêmico aikanã consta 
de 5-6 vogais orais, de 5 vogais nasais  
e 10-13 consoantes.

As vogais 
i i ͂                       u u ͂
        y y ͂        (o)
  E E ͂
            a a ͂
As vogais orais dessa língua podem ser 

anteriores: i, ɛ e y [y, ø] ; ou não-anteriores: 
a e u. As vogais nasais são  ĩ, ɛ̃, y ̃, ũ e ã [ɐ̃]. 
As vogais a e ã realizam-se, respectivamente 
como [] e [ĩ] antes dos fonemas i e ĩ que 
neste texto está com grafado com ä. Pode-se 
dizer que [] e [ĩ] são alofones de /a/ ou /
ã/ nos grupos /ai/ ou /ãi/ que, portanto, 
realizam-se [j] ou [ĩj]. Esse processo 
alofônico aparece nitidamente nas fronteiras 
morfêmicas. Por exemplo, com o prefixo ka- 
independentizador:

(1)  -rɛbũ joelho de  → karɛbũ 
joelho

      -tapa barriga de  → katapa 
barriga

       -ika mão de  → kaika [kɨjka] mão
       -idɛ chifre  → kaidɛ [kɨjdɛ] chifre

As consoantes

labial dental alveolar pós-alveolar
& palatal

velar glotal

OBSTRUINTES 
SURDAS

p t̪s t (t̠ʃ) k (ʔ)

OBSTRUINTES 
SONORAS

b d̪ð  d (d̠ʒ) 

SOANTES w ɾ h
Fig.4 Fonte : Dicionário de raízes da língua aikanã.
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A ordem preferida é SOV. As principais 
partes do discurso são os nomes, os verbos 
e os advérbios. Os adjetivos do português 
comportam-se estruturalmente, em aikanã, 
como verbos. Os nomes dividem-se em duas 
subclasses:

- os nomes independentes, que são mor-
femas livres, como: hane água, mui ͂ dente, 
etc.

- os nomes dependentes, que são morfe-
mas presos, como: -remu joelho de, -ika mão 
de, etc

Um pouco da  morfologia verbal 
aikanã

A morfologia verbal aikanã parece bas-
tante complexa, especialmente no tocante as 
marcas pessoais intraverbais. Os verbos são 
obrigatoriamente flexionados para sujeito, 
mas a terceira pessoa singular tem marcação 
zero. Os morfemas flexionais de pessoa não 
parecem ter uma relação etimológica muito 
forte com os pronomes pessoais ou possessi-
vos (VOORT, 2012). A ordem de aparição dos 
sufixos verbais pode ser resumido da forma 
seguinte (S: marca do sujeito, O: marca do 
objeto, OR.: orientador verbal, TAM: tem-
po-aspecto-modalidade e outras categorias 
verbais, SUBORD.: marca de subordinação, 
+: obrigatório, ±: facultativo):

± S + RAIZ + S ± O/PARTES do CORPO/OR.  ± TAM + MODO/SUBORD.

As únicas classes de posição obrigatórias 
são as marcas da pessoa do sujeito e, na últi-
ma posição, as marcas de modo. 

O modo verbal é visto como uma das 
distinções sintáticas e semânticas associadas 
aos paradigmas verbais, o modo restrito a 
uma categoria expressa na morfologia ver-
bal. Sendo uma categoria morfossintática do 
verbo (CAMARGOS, 2010). 

As marcas de modo em aikanã são
(2)   -e ̃ declarativo  Ex : apuhe’i-

anapa-ka-e ͂ 
barulho-escutar-1ps-DEC.
‘escutei um barulho.’

  (3) -i/-na interrogativo Ex : apuhe’i-
-anapa-mi-ina? 

barulho-escutar-1ps-INT.    
‘você escutou  o esturro?’ 

   (5)  bate-ʼi -hĩzã?
onde está- 2ps.
‘cadê você?onde está você’ 

(6)  hiza ͂-haki-amae ͂-diaremi? 
       2ps-milho-separar- futuro INT.
         ‘você vai separar o milho?

 (7)  +e ̃ ( clítico) imperativo Ex : ana-
pa-’e ͂ ! 

escutar- 2ps(O) –INP
‘escuta!’   
A categoria tempo não é expressa por 

meio de flexão em todas as línguas. Mas 
como uma categoria que localiza os eventos 

de fala numa linha de tempo. Para COMRI 
(1976: 4 Apud CAMARGOS pg.63) o tempo 
lingüístico “relaciona o tempo da situação 
referida a algum outro tempo”. No  caso do 
aikanã, acontece a não-marcação de tempo 
em relação ao passado imediato e o presente. 
As principais marcas de tempo são :

 
(8)  -Ø passado/presente (não marca-

do). Ex : dipara-tadu-ka-e ͂ 
banana- plantar- 1ps-DEC.
‘eu planto/plantei banana/bananeira.’

(9)  -te passado recente. Ex : hara-
pure-tadu-ke-te-e ͂

Caju/cajueiro-plantar-2ps-p-DEC.
‘ontem ele plantou um pé de caju.’
                                         
(10) -isũ…-wa passado remoto. Ex : 

atuka-aru-tadu-txa-i ͂su ͂wa-e ͂
num-genipapo-plantar-1pp-pr-DEC.
‘faz muito tempo que nós plantamos os 

dois pés de  genipapo.’

Em seu estudo sobre o tempo futuro 
em aikanã VOORT (2012) assinala que  este 
tempo verbal “ é marcado no verbo por uma 
combinação de flexão e derivação. O morfema 
derivacional -re- ‘FUTURO’ é inserido antes 
do morfema de pessoa (se houver uma). 
Além disso, o morfema de futuro é sempre 
precedido por um morfema de primeira pes-
soa”. As marcas de futuro são:

( 11) -re (futuro próximo). Ex :  hari-
ka-re-ka-ẽ 
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banhar-1sg-fut-1sg-DEC
‘vou tomar um banho.’ 

(12) -ta (futuro remoto). Ex : huhu-di-
ta-ka-ẽ

vergonha-1sg-futr-1sg-DEC
‘Vou estar com vergonha.

As marcas pessoais intraverbais consti-
tuem a parte mais complexa da morfologia 
aikanã. Podem ser prefixos ou, para a maio-
ria dos verbos, sufixos. A escolha de tal ou 
tal sufixo depende do verbo e ainda não está 
clara. O quadro seguinte dá uma ideia desta 
complexidade:

Pronomes pessoais e alguns paradigmas flexionais de marcação de pessoa 
em aikanã

pronomes 
pessoais

padrão causativo prefixo Objeto Reflexivo Benefactivo

1 sg
      hisa

-ka -di(z)a               d- / n- -a +d-a -ku / -kũ

2 sg
     hĩzã

-me -meza                     h- -e +(h)-a -u(a), -wa

3 sg
     käine

-he -ke(za)                 Ø-…-he -kuka, 
-Ø

+Ø-a -w(e)

1 pl
      sate

-txa / -txe -txi(z)a                 s- -(h)
a-jã

+s-a -kũ-jã

2 pl 
   hĩzã(za)

-mea -meaza                         h-…-
za

-e-jã +(h)az-a -wã-jã

3 pl 
 käine’ene

-hedukari -kea…-
dukari

Ø-…-
dukari

+e-je +a-dukari -we+eje

 Fig.5.Fonte : Dicionário de raízes da língua aikanã.

Como “o  uso de pronomes não é obriga-
tório, um verbo flexionado para

pessoa e modo pode representar uma 
oração completa” (VOORT, 2012).Vejamos : 

(13)  a-me-wa-e ͂
arrancar-2ps-DIR-DEC
‘eu arranquei’ (coisas pesadas com 

(raiz) de baixo para cima, do chão)

(14)   bi-O-e ͂
pintar-3ps-DEC
‘ele pinta/pintou/desenhou

Considerações finais
Comentar sobre uma língua indígena 

é lidar com um dos mais preciosos bens 
culturais coletivo e/ou pessoal daquele povo, 
seja ele falante ou não. Além disso, é também 
adentrar num campo inesgotável de sabedo-
ria e possibilidades de estudo. Este trabalho, 
mesmo com poucos dados, tenta  ser uma 
contribuição para a educação indígena de 

Língua Materna entre os aikanã que vivem 
dentro e fora da Terra Indígena. À eles mi-
nha gratidão, sempre. 
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Abreviaturas
1ps                           primeira pessoa do singular 
 2ps                          segunda pessoa do singular            
 3ps                          terceira pessoa do singular            
1pp                          primeira pessoa do plural 
2pp                         segunda pessoa do plural
3pp                          terceira pessoa do plural
DEC                        declarativo
P                               passado
Pr                             Passado remoto
INT                           interrogativo
IMP                           imperativo
Num                          numeral
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PROFIR: Reflexões sobre o Ensino Multisseriado no Município 
de Cruzeiro do Sul - Acre

Maria Irinilda da Silva Bezerra
Ademarcia Lopes de Oliveira Costa
Universidade Federal do Acre

Introdução
A educação brasileira vem ao longo do 

tempo passando por grandes transforma-
ções, principalmente no que diz respeito 
à legislação nacional. Muito embora os 
dispositivos constitucionais tenham garan-
tido a expansão da escolarização básica, a 
realidade do ensino ainda está muito longe 
do que poderíamos definir como ideal para 
o país. A estrutura do ensino brasileiro vem, 
historicamente, apresentando lacunas em 
sua estrutura didática, pedagógica e física, 
que atinge de forma diferente, os vários ní-
veis e modalidades de ensino. Essas lacunas, 
porém se intensificam quando se trata da 
educação do campo, que tradicionalmente 
tem sido relegada ao segundo plano na hie-
rarquia de prioridades governamentais. Des-
se modo, um dos problemas que permeiam 
o cotidiano das escolas rurícolas do Brasil, 
é o oferecimento do ensino multisseriado e 
sua questionável eficácia no processo ensino 
aprendizagem dos educandos.

Nesse contexto, o objetivo deste traba-
lho é analisar em que medida os Cursos ofe-
recidos pelo Programa Especial de Formação 
de Professores da Educação Básica/ Zona 
Rural – PROFIR – aos professores de zona 
rural, contemplaram as necessidades destes 
profissionais, verificando sua atuação no 
processo de construção da aprendizagem. No 
decorrer de nossa pesquisa investigamos a 
prática pedagógica dos professores das clas-
ses multisseriadas, no intuito de conhecer as 
estratégias didáticas que eles utilizam para 
garantir a aprendizagem dos alunos, orien-
tando-se pelas seguintes questões: Como 
a modalidade multisseriada se organiza 
didática e pedagogicamente? Como os pro-
fessores lidam com as dificuldades didático
-pedagógicas apresentadas pelos alunos que 
estudam em turmas multisseriadas? Como o 
planejamento pedagógico é dinamizado para 
atender a realidade da multisseriação?

A coleta dos dados foi realizada através 
da observação direta e de entrevista estrutu-
radas, levando em consideração os aspectos 

qualitativos e empíricos, adquiridas a partir 
das informações repassadas pelos profes-
sores das escolas multisseriadas de Ensino 
Fundamental Alfredo Said, Agro-Pólo Flo-
restal, Gustavo Barroso e São Cristovão. 
Estas informações, consequentemente, per-
mitiram uma análise da realidade vivenciada 
por esses docentes.

Ensino multisseriado: a realidade 
histórica do campo

Até meados de 1930, o Brasil era com-
posto basicamente por unidades familiares 
rurais, e a escolaridade mantinha-se vincu-
lada à tradição colonial e distanciada das 
exigências econômicas do momento, que 
paulatinamente se implantava no Brasil. 
Com o fim da república velha, terão destaque 
as manifestações intelectuais, por meio das 
reformas educacionais nos anos de 1930. 
Desenvolveu-se no Brasil uma tendência de 
expansão do ensino, que sustentou a necessi-
dade de se considerar a escola “para todos”, 
ou seja, escola includente, uma ferramenta 
necessária para facilitar o desenvolvimento 
econômico, social e consequentemente 
humano. O Brasil que passava de uma so-
ciedade rural-agrícola para uma sociedade 
urbano-industrial buscava encontrar seu 
caminho no rol dos países desenvolvidos por 
meio da educação. 

Era necessário então, instruir toda a 
população já que a educação significava 
preparar o novo cidadão para participação 
social, política e econômica no novo regime. 
A educação passou a ser vista como a salva-
ção da nação, “única arma” capaz de morali-
zar e desenvolver o país, necessária a todos 
os brasileiros, fossem moradores do meio 
urbano ou rural, visto que ninguém poderia 
ser excluído dessa possibilidade de ascensão 
social. 

Como parte dessa política de investi-
mento na educação e de busca de “organi-
zação da nação” por meio da “organização 
da cultura”, tivemos várias reformas, leis e 
manifestos, que deixaram sua marca na his-
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tória da educação brasileira e consequente-
mente influenciou nas políticas educacionais 
do campo. Assim, as discussões e reformas 
educacionais que sucederam a década de 
1930 tinham como objetivo criar um en-
sino mais adequado à modernização, que 
se iniciava paulatinamente no país.  Além 
disso, existia um grande apelo da camada 
popular pelo acesso a escola, por acharem 
que a mesma seria a “receita” para os tantos 
problemas vividos. A partir disso, sentiu-se 
a necessidade de implantar novas escolas 
para que esse processo de universalização 
da educação pudesse acontecer. Como parte 
desse sentimento de universalização do 
ensino, na década de 1930, as populações do 
meio rural foram beneficiadas com a criação 
de programas de escolarização, mas voltados 
especificamente para sua fixação do homem 
do campo.

Em meados de 1942 a escolarização rural 
foi destacada durante o VIII Congresso Bra-
sileiro de Educação, que enfatizou as tendên-
cias nacionalista-burguesas do Estado Novo. 
Assim, a partir dos anos 40 e 50, a educação 
rural no Brasil ganhou mais sentido, com a 
implantação de programas educacionais vol-
tados para o meio rural, empreendidos tanto 
pelo Ministério da Agricultura quanto pelo 
Ministério da Educação e Saúde Pública. Vale 
ressaltar que esses programas foram basea-
dos em modelos norte-americanos e um dos 
que mais se destacou, naquele momento, foi 
a “Campanha de Educação de Adultos”, que 
tinha como princípio básico a alfabetização 
dos adultos do país em três meses, além do 
oferecimento de curso primário em duas eta-
pas de sete meses, a capacitação profissional 
e o desenvolvimento comunitário do homem 
do campo.

Ainda na década de 1940, com o térmi-
no da II Guerra Mundial, a política externa 
norte-americana, influenciou diretamente 
nos projetos educacionais do Brasil, haja 
vista, que foi por meio deles que criou-se a 
CBAR (Comissão Brasileiro-Americana de 
Educação das Populações Rurais), que visava 
em seus objetivos o desenvolvimento das co-
munidades campestres, mediante a criação 
de Centros de Treinamento para professores 
especializados que repassariam as informa-
ções técnicas aos rurícolas. Além disso, a in-
fluência norte-americana desencadeou o sur-
gimento de debates, seminários, encontros, e 
até mesmo Conselhos Comunitários Rurais, 

que elegiam a educação como ferramenta 
central das discussões e indispensável para 
o desenvolvimento social do país. A respeito 
dessa questão LEITE destaca que: 

A questão crucial dos debates limi-
tou-se ao âmbito da educação, a 
qual ficou determinada como fator 
de Segurança Nacional, como exi-
gência de desenvolvimento comu-
nitário-social e responsável pelo 
processo de expansão e desenvol-
vimento econômico do país (2002, 
p.4).

A partir da concepção norte americana 
de que a educação seria a base de segurança 
nacional para o desenvolvimento do país, 
outros programas foram implantados, na 
tentativa de promover o desenvolvimento ru-
ral, como por exemplo, o II Plano Setorial de 
Educação (1975-79), lançado pelo Ministério 
de Educação e Cultura, que tinha em suas 
diretrizes o objetivo de criar condições para o 
desenvolvimento de programas de educação 
no meio rural que viessem a se destacar na 
melhoria socioeconômica das populações 
dessas áreas. 

Já na década de 1960, é promulgada a 
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, a Lei 4.024, em dezembro 
de 1961 (LDB) que conferiu aos Estados 
a ampliação do corpo disciplinar escolar, 
mediante a ação dos Conselhos estaduais de 
Educação, sem perder de vista o currículo 
mínimo determinado pelo Conselho Federal 
e pelo próprio MEC. Porém, de acordo com 
esta Lei ficou a cargo dos municípios a res-
ponsabilidade de oferecimento e organização 
do ensino fundamental, e desta forma, o 
ensino do campo sofreu um grande regresso, 
haja vista, que os recursos municipais não 
foram suficientes para garantir a oferta de 
um ensino de qualidade aos rurícolas. 

Deixando a cargo das municipa-
lidades a estruturação da escola 
fundamental na zona rural, a Lei 
4.024 omitiu-se quanto à escola no 
campo, uma vez que a maioria das 
prefeituras municipais do interior 
é desprovida de recursos huma-
nos e, principalmente, financei-
ros. Desta feita, com uma política 
educacional nem centralizada nem 
descentralizada, o sistema formal 
de educação rural sem condições 
de auto-sustentação pedagógica, 
administrativa e financeira entrou 
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num processo de deterioração, 
submetendo-se aos interesses ur-
banos (LEITE, 2002, p.8)

Para tentar solucionar esse processo de 
deterioração da educação rural criado pela 
Lei 4.024/61, são implantados nas décadas 
70 e 80 outros programas, na tentativa de 
resolver os graves problemas que cercavam 
o ensino rural nas respectivas décadas. En-
tre estes programas, os que se destacaram 
foram: o Movimento Brasileiro de Alfabeti-
zação (MOBRAL) que caracterizou-se como 
um programa que visava a erradicação do 
analfabetismo brasileiro, destinado a comu-
nidades urbanas e rurais, e o Programa de 
expansão e melhoria da educação no meio 
rural do nordeste - EDURURAL que  tinha 
como finalidade dar aos homens do campo 
condições de escolaridade, sendo que este 
último era voltado mais para formação do 
trabalho.  

Desse modo é possível destacarmos que 
até o final da década de 1980, a educação 
destinada a população rural, não tivera polí-
ticas específicas, sendo contemplada apenas 
por esporádicos programas de governo. Na 
maioria das vezes o atendimento a educação 
rural se deu através de campanhas, projetos 
e\ou políticas compensatórias, sem levar em 
conta as formas de viver e conviver dos povos 
do campo, que ao longo da história foram 
excluídos enquanto sujeitos do processo 
educativo.

Na década de 1990 a educação rural 
começou a dar sinais de mudança, tendo em 
vista a força dos movimentos sociais e sindi-
cais que começaram a pressionar o governo 
de forma mais articulada, pela construção 
de políticas públicas que garantisse a uni-
versalização do ensino aos rurícolas. Nesse 
sentido, Santos e Rodrigues acreditam que:

O movimento por uma educação 
do campo no Brasil teve seu início, 
datado, a partir da década de 90 
com uma intensa mobilização dos 
movimentos sociais, organiza-
ções e entidades do campo, para 
denúncia da realidade que, histo-
ricamente, assumiu formas de ne-
gação, “esquecimento” e abandono 
dos povos que permaneceram e 
permanecem resistindo e produ-
zindo no meio rural; também para 
a luta por políticas públicas de 
educação do/no campo, articulado 

com o movimento popular em tor-
no de outro projeto de desenvolvi-
mento para o campo e para o País 
(2011, p.8).

Esses movimentos realizaram semi-
nários estaduais e conferências nacionais 
de educação voltadas para o oferecimento 
do ensino no campo, e foi a partir dessas 
reivindicações que foi possível a construção 
de propostas pedagógicas que respeitassem 
a realidade, às formas de produzir, de lidar 
com a terra, de viver e conviver dos povos do 
campo. Desse modo, os movimentos sociais 
foram ao longo dos anos 90 acumulando 
energia e experiência, que influenciaram 
diretamente na legislação brasileira, no que 
se refere à construção, organização e defini-
ção do ensino do campo. É o que podemos 
perceber por meio da atual Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Básica, a Lei 9.394/96,

Art. 28 – Na oferta da Educação 
Básica para a população rural, os 
sistemas de ensino promoverão as 
adaptações necessárias a sua ade-
quação, às peculiaridades da vida 
rural e de cada região, especial-
mente:
I – conteúdos curriculares e meto-
dologias apropriadas às reais ne-
cessidades e interesses dos alunos 
da zona rural;
II – organização escolar própria, 
incluindo adequação do calendá-
rio escolar às fases do ciclo agríco-
la e as condições climáticas;
III – adequação a natureza do tra-
balho na zona rural.

Constatamos nesse trecho da LDB/1996, 
que a educação do campo, ou mais precisa-
mente a educação rural, deve ser pensada e 
organizada numa perspectiva diferenciada, 
onde as peculiaridades dos rurícolas sejam 
contempladas no currículo, no calendário 
escolar e nas metodologias adotadas. Nessa 
perspectiva é possível considerarmos os 
avanços do ensino rural na legislação, como 
também é possível inferirmos que o mesmo 
ganhou contornos legais, que “garantiu” a 
população do campo maior acessibilidade 
ao ensino sistematizado e institucionalizado 
pelos governos. 

No entanto, apesar dos avanços obtidos 
na legislação, pesquisas apontam que, na 
organização e no oferecimento do ensino 
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rural, o Brasil ainda apresenta dados extre-
mamente comprometedores. Como podemos 
constatar com os dados do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), é possível constatar que o 
ensino rural do Brasil representa 50% dos 
estabelecimentos de educação básica e 15% 
das matrículas. Porém, o que chama atenção 
são os indicadores dessa oferta de ensino, 
onde; 5,2% dos estabelecimentos possuem 
bibliotecas, 0,5% possuem laboratórios de 
ciências ou informática, 0,4% tem acesso à 
Internet, 8% possuem equipamentos de tv/ 
vídeo/ parabólica, apenas 58% possuem 
energia elétrica e 78% possuem algum tipo 
de esgotamento sanitário. 

Isso implica dizer que a realidade do 
Ensino Rural no Brasil é extremamente deli-
cada. Esses dados comprovam que existe um 
acentuado descaso com a educação pública 
destinada a população rural e somente a im-
plantação de políticas sérias e eficazes tornará 
essa realidade diferente. No Estado do Acre 
e consequentemente nos seus respectivos 
municípios, os governos efetivaram modelos 
de escolarização, na tentativa de garantirem 
o direito de escolarização a população do 
campo. Um desses modelos implantados no 
Acre e em outras regiões amazônicas, como 
“receita” para os problemas de expansão da 
escolarização para população do campo foi o 
Ensino Multisseriado. A respeito desta polí-
tica, Bezerra e Costa (2010) afirmam que:

Dentre as atuais crises capita-
neadas pela educação brasileira, 
destaca-se o ensino multisseriado 
– resultado de, entre outros aspec-
tos, uma política rural descompro-
metida com essa população - O au-
mento da demanda por educação 
de um modo geral, desencadeou a 
ampliação, inclusive, das escolas 
multisseriadas. Na verdade, a de-
nominação dessa escola nada mais 
é do que uma sala de aula funcio-
nando em locais como pequenas 
casas de madeira, casas cedidas 
por moradores, sacristias de Igre-
jas, e outros, espaços estes seme-
lhantes aqueles locais improvisa-
dos registrados no início do século 
XIX (p.1).

Partindo de uma organização multis-
seriada, o ensino vem sendo organizado nos 
vários municípios que compõem o Estado 

do Acre. Nestes municípios, como é o caso 
de Cruzeiro do Sul, a maioria das escolas do 
meio rural se caracteriza como escola unido-
cente, ou seja, multisseriado onde o profes-
sor ensina ao mesmo tempo, várias turmas 
em uma mesma sala, em precárias condições 
de infraestrutura, não havendo estrutura 
hierárquica interna. Se não bastasse isso, em 
algumas escolas à atividade de docência, não 
é a única responsabilidade dos professores, 
os mesmos ainda desempenham múltiplas 
funções como: preparo da merenda, limpeza 
da escola e tarefas administrativas, como a 
matricula, registro de evasão, repetências, 
promoção dos alunos e entre outros.

O Ensino Multisseriado em Cru-
zeiro do Sul/Acre: a perspectiva do 
PROFIR

Analisando os dados de 2011 fornecidos 
pelas Secretarias Municipal e Estadual de 
Educação do Município de Cruzeiro do Sul, 
existem 81 escolas multisseriadas nesta 
localidade, atendendo uma clientela de 
aproximadamente 1.941 alunos. Dentre essas 
escolas, a maior parte, pertence a rede muni-
cipal de ensino, totalizando 55 escolas, sendo 
o restante da rede estadual.  A maioria dessas 
escolas está localizadas em vilas, ramais, 
assentamentos, seringais e comunidades ru-
rais como; Juruá Valparaíso, BR 307, Juruá 
Mirim, Projeto Santa Luzia – Vila lagoinha, 
Pentecostes, Badejo do Meio, Comunidade 
Capinarana, Macaxeral, Pólo Agroflorestal  e 
entre outras.      

Assim, é comum encontrarmos na zona 
rural de Cruzeiro do Sul classes multisseria-
das de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, 
com professores lecionando sem formação 
adequada, e até mesmo sem a formação inicial 
em magistério. Os espaços físicos onde as au-
las são ministradas, na maioria das vezes não 
possibilitam as condições necessárias para 
trabalhar atividades pedagógicas produtivas, 
dificultando assim o desenvolvimento de um 
trabalho educativo de qualidade. Podemos 
assim dizer que:

Dessa forma, esses educadores são 
os mais fiéis herdeiros do mestre
-escola. Em pleno século XXI conti-
nuam repetindo a mesma ação de-
sencadeada há séculos atrás: um 
professor em um ambiente impro-
visado, lecionando para um grupo 
de alunos, com seriação variada, 
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desenvolvendo múltiplas funções, 
de educador, servente, merendei-
ro, vigia, diretor e serviços diver-
sos (BEZERRA; COSTA, 2011, p.3).

Desse modo a oferta do ensino aos rurí-
colas no município de Cruzeiro do Sul, não se 
difere muito de outras regiões do país. Não 
dar para afirmar se existe malgrado do poder 
público, mas a verdade é que os sistemas de 
ensino estão optando pela constituição de 
salas multisseriadas, para tentar solucionar 
o problema de escolarização, tendo em vista, 
que esse modelo proporciona a diminuição 
dos gastos públicos, já que economiza no 
pagamento dos profissionais de apoio e 
administrativo, sendo tais atividades desen-
volvidas pelo próprio professor. Nesta dire-
ção, embora seja consenso que o professor 
é decisivo para o sucesso da aprendizagem 
dos alunos, as condições de trabalho dos 
profissionais do magistério permanecem 
precárias. No caso específico da área rural, 
além da baixa qualificação e automática dos 
salários inferiores aos da zona urbana, os pro-
fessores enfrentam, entre outros problemas, 
sobrecarga de trabalho, alta rotatividade e 
dificuldades de acesso à escola, em função 
das condições das estradas que dão acesso as 
escolas.

Buscando minimizar algumas das pro-
blemáticas das escolas rurais, o governo do 
Estado do Acre, implementou e executou, 
em parceira com a Universidade Federal do 
Acre, o Programa Especial de Formação de 
Professores da Educação Básica/ Zona Rural 
– PROFIR. Considerado o maior projeto de 
formação de professores da Educação Básica 
do Brasil, esse Programa durou seis anos 
(2006 – 2011) e contemplou todos os municí-
pios do Estado. Os investimentos ultrapassa-
ram os R$ 18 milhões e contemplaram quase 
dois mil e quinhentos profissionais das 480 
unidades de ensino da zona rural, por meio 
do oferecimento dos cursos de licenciatura 
em Letras, Pedagogia, Matemática, História, 
Geografia, Biologia e Educação Física. O Pro-
grama teve por objetivo qualificar o quadro 
de profissionais das Secretarias Municipal e 
Estadual, na perspectiva de abolir a figura do 
professor leigo.  Atualmente, o Acre possui 
uma taxa de professores graduados de 97%, 
sendo que há dez anos a taxa era de 27%.

Análise e discussão dos dados
Essa investigação buscou abordar as 

seguintes temáticas: as dificuldades en-
frentadas pelos professores, os recursos, o 
planejamento pedagógico e a clientela aten-
dida, com especial destaque a formação dos 
professores rurais no contexto das políticas 
de formação oferecidas pelo Estado do Acre. 
Desse modo, com base nos questionamentos 
levantados durante a pesquisa, constatou-
se que todos os entrevistados, tiveram sua 
formação através do Programa Especial de 
Formação de Professores da Educação Bási-
ca/Zona Rural (PROFIR). 

No que concerne à qualidade da for-
mação oferecida por esse Programa, maior 
parte dos professores entrevistados, disse-
ram que foi satisfatório, destacando que o 
PROFIR foi uma grande oportunidade para 
os professores que atuam no meio rural de 
adquirir uma formação superior e de quali-
dade. Alguns destes professores já atuavam 
a mais de 10 anos em sala de aula, possuindo 
apenas a habilitação no magistério. Assim 
quando questionados sobre as contribuições 
do Curso Superior para as suas práticas 
pedagógicas, os professores acreditam que 
puderam por meio desta formação repensar 
sua atuação e consequentemente melhorá-la 
em decorrência dos novos conhecimentos 
adquiridos. Um dos professores entrevista-
dos acredita que a formação contribuiu sig-
nificativamente com o embasamento teórico, 
que consequentemente subsidiou sua prática 
pedagógica e melhorou sua metodologia de 
trabalho em sala de aula. 

Podemos assim notar que o Curso 
ajudou para que os professores compreen-
dessem melhor o comportamento e as 
atitudes de seus alunos, dando subsídio para 
o desenvolvimento de atividades de leitura e 
escrita e segurança para lidar com situações 
pedagógicas do dia a dia. É perceptível nas 
falas dos entrevistados a ênfase aos novos 
conhecimentos adquiridos durante suas for-
mações e a segurança quanto aos conteúdos 
que lecionam. Além disso, alguns relatam 
que depois da formação foi possível melho-
rar a metodologia de trabalho e hoje, se torna 
mais fácil ministrar aulas mais dinâmicas e 
atrativas.

Quando questionados sobre as dificul-
dades que enfrentam na prática docente em 
classes multisseriadas, ficou evidente que as 
principais estão relacionadas ao ensino de 
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alunos de diferentes séries ao mesmo tempo 
e no mesmo espaço. Alguns dos professores 
destacaram que é praticamente impossível 
prestar assistência a todos os alunos de for-
ma igualitária.  Os docentes ainda enfrentam 
o isolamento dessas escolas, localizadas em 
comunidades rurais de difícil acesso, que em 
certas épocas do ano não oferecem condições 
mínimas de trafegabilidade. Alguns docentes 
também destacaram que uma dificuldade 
bastante comum é a própria clientela de alu-
nos atendidos, no que se refere ao comporta-
mento e a falta de concentração dos alunos, 
que muitas vezes ficam muitos distraídos e 
não realizam as atividades propostas. Sobre 
essa questão encontramos contribuição em 
Araújo (2006), quando destaca em seus 
estudos as várias dificuldades percebidas 
em relação ao alunado que estudam no meio 
rural:

No que se refere ao alunado de 
zona rural, que frequenta estas 
classes, comumente possuem di-
ficuldades de concentração e de 
aprendizagem, sendo subnutridos 
e tímidos, demonstrando aparên-
cia triste, apática, assim como 
baixa frequência nas aulas, resul-
tando consequentemente em altas 
taxas de evasão e repetência (p.3)

Nesse contexto, um ponto bastante 
relevante para essa discussão, foi enfatizado 
por um dos professores durante a entrevista, 
onde o mesmo destacou que a maioria de 
seus alunos chegam na sala cansados, por 
terem trabalhado com os pais, em plantações 
e até mesmo fazendo farinha, atividade essa 
que exige muita força física, e que conse-
quentemente deixa a criança sem disposição 
para ir para escola. 

Praticamente todos os professores 
entrevistados relataram  que é possível 
relacionar o que eles aprenderam durante a 
formação superior com a prática docente em 
classes multisseriadas. Apesar da maioria 
dos docentes entrevistados afirmarem, por 
um lado, que conseguem utilizar conheci-
mentos da graduação no desenvolvimento de 
suas práticas, por outro lado demonstraram 
grande insatisfação no que diz respeito aos 
recursos e materiais didáticos que lhes são 
disponibilizados pelos governos. Alguns des-
ses docentes entrevistados fizeram até ques-
tão de destacar que em suas escolas existem 

poucos recursos didáticos e pedagógicos o 
que dificulta no planejamento das aulas e 
consequentemente nos resultados do pro-
cesso educativo dos alunos. Notamos assim 
nas falas dos mesmos que, na maioria nas 
escolas multisseriadas não existem recursos 
pedagógicos como: jogos pedagógicos, ma-
pas geográficos, material esportivo para as 
aulas de educação física, livros paradidáti-
cos, material multimídia e entre outros, que 
são importantes para o desenvolvimento das 
aulas. 

No que concerne às metodologias de-
senvolvidas nessas classes multisseriadas, 
verificou-se que o desenvolvimento de um 
trabalho pedagógico eficiente nesse contexto 
abordado fica comprometido, uma vez que o 
professor tem que atender vários alunos de 
diferentes séries no mesmo espaço e ao mes-
mo tempo. Como destaca a docente: “faço o 
que posso, mais é praticamente impossível 
oferecer atividades e exercícios diferenciados 
para os alunos de cada serie” (E. Farias). A 
respeito disso o caderno de Orientações 
pedagógicas para formação de educadoras e 
educadores da Escola Ativa (2010) destaca 
que:

As várias séries juntas demandam 
um modelo de organização escolar 
materializado na forma compri-
mida entre quatro ou mais séries, 
na qual o tempo, o espaço e os con-
teúdos vão impondo formas de tra-
balhar em coletividade no mesmo 
espaço educativo, fator que dificul-
ta o trabalho pedagógico.   

Diante das dificuldades vivenciadas faz-
se necessário que o professor monte estraté-
gias para superar tais deficiências. A respeito 
disso, os professores revelaram que, uma das 
estratégias pedagógicas que as secretárias 
estão orientando por meio das coordenações 
pedagógicas é o agrupamento dos alunos por 
nível de conhecimento, ou seja, alunos mes-
mo em séries diferentes, mas com níveis de 
conhecimentos desenvolvem atividades de 
aprendizagem conjuntamente. No entanto, 
para que esse agrupamento de alunos por 
nível de conhecimento der certo e se torne 
uma estratégia de ensino eficaz, é necessário 
que o docente faça vários planejamentos e 
fragmente os conteúdos para poder aplicar 
os conhecimentos por série, pois dessa forma 
os professores podem favorecer o desenvol-
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vimento cognitivo dos alunos, alcançando o 
sucesso na aprendizagem. Além disso, é re-
levante destacarmos que isso exigiria do pro-
fessor um esforço muito grande, mediante as 
condições de trabalhos que lhes são impos-
tas, causando desconforto e desgaste, físico 
e mental. Assim resta ao professor encarar a 
realidade que lhe é concebida e planejar suas 
aulas como se fossem voltadas para salas 
do tipo seriada, que claramente apresenta 
um contexto muito diferente dessas que os 
mesmos lecionam.

Dessa forma, fica evidente que os pro-
fessores das escolas rurais de Cruzeiro do Sul, 
principalmente os de classes multisseriadas 
estão “fragilizados”. E se os docentes que são 
ferramentas básicas para o sucesso do pro-
cesso escolar não estão tendo o apoio devido, 
no que se refere às condições de trabalho, 
é evidente que o ensino nessas escolas terá 
grandes dificuldades para alcançar níveis de 
excelência e qualidade.

Considerações finais
Mesmo com todas as mudanças e 

avanços que a educação brasileira vem pas-
sando nas últimas décadas, ainda é notório 
os desafios dos processos educativos nas 
escolas de ensino básico, especialmente nas 
escolas do campo, que parece ser as que mais 
sofrem com o retardo de políticas públicas 
sérias e comprometidas com a aprendizagem 
dos alunos desta modalidade de ensino. Por 
tanto, as políticas educacionais no Brasil 
não devem perder de vista a expressividade 
da modalidade multisseriada no meio rural, 
com vistas a obter um diagnóstico contínuo 
e fidedigno, que possibilite ações de inter-
venção junto à prática cotidiana concreta 
do professor inserido nessa realidade. Nesse 
sentido, há também grande necessidade de 
se aprofundar os conhecimentos acerca do 
trabalho docente elaborado na multissérie, a 
fim de se buscar compreender as concepções 
didático-pedagógicas que alicerçam de fato a 
organização da prática escolar no meio rural 
brasileiro, como também elencar as dificul-
dades que esses docentes enfrentam no seu 
cotidiano. Acreditamos que desta forma, os 
problemas do modelo de ensino multisseria-
do viriam à tona para a sociedade e ficaria 
mais fácil a cobrança por melhorias, frente 
aos governos.

Por certo o que não podemos mais é nos 

deixar levar pelas políticas e discursos silen-
ciadores da realidade escolar multisseriada, 
pois, apesar das tramas que ofuscam a sua 
existência no decorrer da sua história e ape-
sar dos vácuos intencionais empreendidos 
nessa trajetória, é uma realidade viva que 
sobrevive ao tempo. Como podemos consta-
tar na fala de Araujo que “as escolas rurais 
continuam sobrevivendo mesmo em lugares 
onde não há estradas ou energia elétrica, 
muitas vezes escondida em meio ao mato, à 
beira de um rio, ou funcionando ao lado da 
casa da professora” (2006, p. 5).   Por isso, 
não se deve negar essa realidade, mas sim 
cobrar dos responsáveis as dignas condições 
físicas, infra-estruturais, de formação de 
professores, de recursos, acompanhamento 
das secretarias, entre outras condições, para 
que de fato se possa efetivar o seu pleno fun-
cionamento. Não podemos negar que existe 
aprendizagem nos modelos multisseriados 
de ensino. No entanto, é importantíssimo 
destacar que esse ensino produz algumas 
lacunas, na aprendizagem do aluno, apesar 
do professor desdobrar-se para cumprir 
com seu papel de educador, as escolas ainda 
apresentam infra estrutura deficiente, faltam 
recursos didáticos suficientes e de qualidade, 
os salários dos professores são insuficientes 
para incentivar sua manutenção nas escolas 
rurais, além disso, estes educadores sofrem 
com o isolamento e a falta de apoio por parte 
do poder público.
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Introdução
Reconhecemos que nos últimos anos o 

Brasil tem investido significativamente na 
educação, especialmente no que diz respeito 
à melhoria das condições de funcionamento 
das instituições escolares, no número de 
vagas ofertadas e na qualidade da formação 
dos professores. Se por um lado percebemos 
um índice de crescimento significativo que os 
sistemas de ensino no país têm vivenciado, 
por outro lado, não podemos também deixar 
de observar, as dificuldades que os profes-
sores e alunos ainda enfrentam em muitas 
regiões do país, especialmente quando se 
trata da educação do campo e em classes 
multisseriadas.

O quadro existente nas escolas do 
campo não é dos mais animadores. Em boa 
parte das regiões do nosso país, alunos e 
professores que estudam e trabalham em 
unidades escolares situadas no meio rural 
enfrentam dificuldades de várias naturezas: 
de infra estrutura dos espaços e das estradas 
que dão acesso a estes espaços, transportes 
inadequados e professores sem formação 
específica para atuar nesses espaços, muitas 
vezes, multisseries. Nas últimas décadas os 
governos municipais, estaduais e federal, 
vêm buscando, por meio de diferentes es-
tratégias, amenizar os seculares problemas 
das escolas rurais, realizando investimentos 
que abrangem a adequação do espaço físico 
escolar às necessidades dos alunos, à intro-
dução de recursos tecnológicos nos ambien-
tes escolares e o investimento na formação 
continuada dos professores. 

No âmbito desta política, em alguns 
estados brasileiros, os governantes locais 
tem priorizado a formação de professores, 
como é o caso do Estado do Acre. Assim, 
neste Estado, o governo, por intermédio da 
Secretaria de Estado de Educação- SEE, em 
parceria com a Universidade Federal do Acre 
– UFAC, ofereceu aos professores das esco-
las rurais, por meio do Programa Especial 
de Formação de Professores da Educação 
Básica/ Zona Rural (PROFIR), cursos de 
graduação em diferentes áreas. Este ousado 

Programa teve como finalidade suprir as 
deficiências de qualificação profissional 
destes docentes, garantindo assim, além do 
cumprimento das determinações legais, a 
melhoria da qualidade do ensino nas escolas 
rurais do Estado.

No contexto desta discussão, este artigo 
visa apresentar os resultados parciais de 
uma pesquisa realizada na zona rural do 
município de Cruzeiro do Sul e versa sobre 
os impactos da formação acadêmica, ofere-
cida pelo Programa Especial de Formação 
de Professores da Educação Básica/ Zona 
Rural (PROFIR) na prática pedagógica dos 
docentes que atuam em classes multisse-
riadas na zona rural do referido município, 
buscando verificar em que medida os Cursos 
oferecidos contemplaram as necessidades 
educacionais, pessoais e profissionais destes 
professores. Deste modo acreditamos que 
esta investigação contribuirá no sentido de 
conhecermos as problemáticas vividas no 
cotidiano de professores e alunos que atuam 
em classes multisseriadas no meio rural, 
verificando as melhorias presenciadas com a 
formação oferecida pelo PROFIR, bem como 
as dificuldades que persistem mesmo após a 
formação oferecida. 

Nesta direção, nos norteamos por 
duas questões básicas: Quais principais as 
mudanças propiciadas na prática docente 
dos professores de salas multisseriadas após 
a conclusão do PROFIR? As aprendizagens 
construídas no decorrer dos Cursos ofereci-
dos pelo PROFIR atenderam as necessidades 
reais dos profissionais docentes de classes 
multisseriadas?

Optamos por uma pesquisa descritiva, 
utilizando como instrumento de coleta de 
dados a análise do espaço escolar, por meio 
da observação da prática pedagógica e de en-
trevistas com professores de zona rural gra-
duados pelo Programa PROFIR e que atuam 
em classes multisseriadas. Neste caminho 
realizamos várias observações de aulas e 
entrevistas semi estruturadas com as pro-
fessoras que atuavam nas escolas municipais 
Gustavo Barroso, localizada na comunidade 
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Luzeiro I; Olinda Néri da Silva, localizada no 
Projeto Santa Luzia, BR 364, Ramal 4; e São 
Cristóvão, localizada na Estrada do Igarapé 
Preto, atrás da Fazenda Morada Nova, a fim 
de coletarmos informações que nos auxiliás-
semos na compreensão de nosso objeto de 
estudo. O trabalho de campo teve a duração 
de dois semestres, dividido em tempos de 
observações do espaço físico, da dinâmica de 
sala de aula e das entrevistas com as educa-
doras que atuam nas referidas escolas.

Com relação à observação da prática 
pedagógica, buscamos obter informações so-
bre: o planejamento, o desenvolvimento das 
aulas e as estratégias de acompanhamento e 
avaliação adotadas pelos professores. As en-
trevistas semi estruturadas serviram de base 
para verificarmos as contribuições oferecidas 
pelo PROFIR para a prática pedagógica dos 
docentes que atuam em escolas multisseria-
das, bem como as dificuldades e deficiências 
ainda presentes na prática destes educado-
res.

Quanto ao referencial teórico que em-
basou esta investigação vai desde manuais 
da Escola Ativa (programa do Ministério da 
Educação para as escolas rurais), legislação 
nacional referente à Educação Básica (LDB e 
normativas), textos da Revista Nova Escola, 
teses e estudos sobre educação na zona rural 
disponíveis em sites da internet. Utilizamos 
autores como: Hage (2004), Calazans (1993), 
Leite (2002) e Bezerra e Costa (2011).

O Ensino Rural e Multisseriado no 
Brasil: pressupostos históricos

O Brasil tem uma história pautada 
por discursos e práticas, que infelizmente 
demonstram a ineficácia de muitas das poli-
ticas públicas geridas no país, especialmente 
aquelas voltadas a educação. Desta forma, a 
educação brasileira tem sua trajetória histó-
rica marcada por políticas que mostram as 
contradições das concepções e dos modelos 
educacionais postos em prática no país. A 
sociedade brasileira se constituiu historica-
mente numa sociedade patriarcal e de base 
agrário-produtiva, onde o surgimento da 
escola no meio rural esteve relacionado a 
este modelo social. Logo a nossa sociedade 
enfrentou sérias dificuldades para constituir 
um sistema público de ensino, que atendesse 
as esfericidades das várias comunidades 
agrárias espalhadas pelo Brasil. 

Neste contexto, as comunidades rurais, 
enfrentavam especial dificuldade para ver 
suas demandas educacionais atendidas pelos 
governantes locais e nacionais. Uma das mo-
dalidades educacionais que se intensificou 
no campo, especialmente a partir da Era Var-
gas (1930-1945), foi o ensino técnico, com o 
oferecimento de cursos profissionalizantes, 
voltados principalmente para o meio agrí-
cola, pois o Governo Federal preocupava-se 
com o aumento do fluxo de imigrantes para 
os centros urbanos (êxodo rural) e com a 
formação de mão-de-obra qualificada para o 
modelo industrial implantado no país. Assim 
mesmo que descontínua e atrasada, a escola 
estabeleceu-se no campo. “Mesmo a Repú-
blica - sob inspiração positivista/cientificista 
- não procurou desenvolver uma política 
educacional destinada à escolaridade rural, 
sofrendo esta a ação desinteressada das lide-
ranças brasileiras” (LEITE, 2002. P. 01). Em 
consequência do comprometimento dessas 
elites com uma visão urbano-industrial que 
se disseminou no país nas primeiras décadas 
do século, a concentração dos esforços polí-
ticos e administrativos ficou vinculada às ex-
pectativas das elites urbano-metropolitanas, 
vislumbrando a educação do campo como 
um ensino de terceira categoria e portanto, 
sem urgência de implementação.

Logo, passeando pela história da edu-
cação brasileira é possível afirmar que a 
educação rural no Brasil não foi prioridade 
nos discursos e práticas das políticas públi-
cas no país. As constituições brasileiras, de 
1824 até a de 1988, nunca se reportaram à 
educação rural como uma forma específica 
de trabalhar na sala de aula, valorizando 
suas singularidades e a vida da população 
no espaço rural, negligenciando assim, essa 
realidade. Contradizendo este histórico 
negligenciamento em relação à educação das 
populações campesinas, verificamos uma 
mudança de panorama na Constituição de 
1988, que em seu Artigo 212, promulgou a 
educação como “direito de todos e dever do 
Estado”, transformando-a, em direito públi-
co subjetivo, independentemente do espaço 
onde viesse a ser oferecida: urbano ou rural. 

A partir deste disposto constitucional, 
abriram-se possibilidades para ocorresse 
adaptações da educação à realidade de cada 
espaço, de cada instituição escolar. Logo, os 
debates começaram a sinalizar a relevância 
e urgência de uma educação mais adequada 
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para as instituições situadas no espaço rural. 
Apesar da determinação da Constituição Fe-
deral, acreditamos que a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, Lei 9394/96 ao abordar 
questões no âmbito da educação rural, não 
avançou suficientemente nem no discurso 
nem na prática, dando assim, um tratamento 
periférico a esta modalidade, reservando 
apenas um artigo para tratar diretamente da 
mesma, assim a saber: 

Art. 28 – Na oferta de educação 
básica para a população rural, os 
sistemas de ensino promoverão as 
adaptações necessárias à sua ade-
quação às peculiaridades da vida 
rural e de cada região, especial-
mente: 
I - conteúdos curriculares e meto-
dologias apropriadas às reais ne-
cessidades e interesses dos alunos 
da zona rural; 
II - organização escolar própria, 
incluindo adequação do calendá-
rio escolar às fases do trabalho 
agrícola e às condições climáticas; 
III adequação à natureza do tra-
balho na zona rural (Lei de Dire-
trizes e Bases Nacionais 9.394/96).

Embora reconheçamos a lacuna deixada 
pela Lei acima citada no que diz respeito a mo-
dalidade rural e multisseriada, impulsionada 
pela Constituição de 1988, que versou sobre 
a educação rural no âmbito de igualdade de 
direito e do respeito às diferenças, a LDB 
9.394/96, também abriu espaço para uma 
adequação da escola à vida da população ru-
ral quando se referiu às diferenças regionais. 
Como mencionado no Artigo 26, o currículo 
das escolas deve ser composto por uma base 
nacional comum, a ser complementada, por 
uma parte diversificada, exigida pelas carac-
terísticas regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da clientela. Deste 
modo, abriu possibilidades para se pensar 
nas particularidades da educação rural e 
aproximá-la do contexto das comunidades 
em que está inserida.

Este artigo da LBD é muito relevante no 
sentido de reconhecer que as escolas rurais 
apresentam características singulares e que 
precisam ser consideradas nas ações pensa-
das para estes espaços. Estas escolas ainda 
apresentam limites no que diz respeito aos 
recursos disponíveis, a infraestrutura e os 
suportes didático-pedagógicos, que apresen-

tam-se como insuficientes e precários para 
suprir as necessidades da clientela. Com in-
fraestrutura inadequada, estradas de difícil 
acesso, transportes inadequados e com pro-
fessores sem formação específica para atuar 
nesses espaços, temos uma situação propicia 
para a ineficiência na qualidade do ensino da 
maioria das escolas rurais brasileiras.

Quanto a situação do professor da escola 
rural, de sua prática docente e das condições 
de trabalho desses profissionais, estas são 
questões também permeadas por desafios e 
particularidades. Além da falta de apoio e de 
condições objetivas para obter a qualificação 
necessária, enfrenta ainda, dificuldades em 
relação aos baixos salários, a infraestrutura 
inadequada das escolas, a insuficiência de 
recursos didático-pedagógicos e por fim, a 
sobrecarga de trabalho, visto que comumente 
desempenham várias funções na instituição 
escolar em que trabalham. Quando se trata 
de professores que moram na cidade e se 
deslocam para o meio rural, enfrentam ainda 
alta rotatividade e dificuldades de acesso à 
escola, em função das condições das estradas 
e da falta de ajuda de custo para locomoção. 

Por fim, um outro problema que o do-
cente que atua em escolas rurais enfrenta é 
a multisseriação, onde num único ambiente 
físico e pedagógico este profissional leciona 
para um grupo de alunos em séries e níveis 
de aprendizado totalmente diferenciado. É 
comum em uma mesma turma, funcionar de 
duas a mais séries do ensino fundamental e 
isso, é inegável dificulta o atendimento do 
aluno por parte do professor que precisa se 
desdobrar ao longo das horas de trabalho 
para atender as dificuldades de aprendizagem 
diferenciadas apresentadas pelos educandos.

Para Hage (2004), devemos pensar o 
ensino multisseriado, característico de áreas 
rurais, levando-se em conta todo o percurso 
histórico realizado pela educação do campo 
no Brasil. A disposição desta modalidade 
de ensino no meio rural se consolida pela 
necessidade do cumprimento da LDB - Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, 
que estabelece em seu Artigo 4º como obri-
gatório e dever do Estado o oferecimento do 
Ensino Fundamental público e gratuito, e 
pelas características geográficas que fazem 
com que este modelo de ensino seja destina-
do às comunidades isoladas de difícil acesso, 
com pequeno número de habitantes para 
formarem classes independentes. A realida-
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de do processo de ensino e aprendizagem 
das escolas multisseriadas está estruturada 
numa sala de aula, onde há a junção de várias 
séries num só espaço entre elas a Educação 
Infantil, tendo um tempo de quatro horas 
diárias para suprir as demandas curriculares 
inerentes a cada série. 

As classes multisseriadas têm 
alunos de diferentes séries e ní-
veis em uma mesma sala de aula, 
independente do número de pro-
fessores responsável pela classe. 
A unidocência ocorre quando um 
único professor é responsável pela 
condução do desenvolvimento de 
uma classe multisseriada. Embo-
ra possa acontecer de uma escola 
ou classe ser multisseriada e ter 
mais de um professor, as escolas 
multisseriadas do campo contam, 
na quase totalidade dos casos, com 
apenas um professor, o que torna 
unidocência e multisseriação ter-
mos equivalentes (BRASIL, 2007, 
p. 25).

Nestas condições os professores das 
escolas multisseriadas, além da atividade 
docente, acumulam outras tarefas admi-
nistrativas voltadas para a manutenção da 
unidade escolar, chegando, na maioria das 
vezes, a ter que conciliar as atividades de 
limpeza com o preparo da merenda escolar, 
os serviços gerais e administrativos, além 
é claro, do que deveria ser realmente a sua 
função, a docência. Dada as condições ex-
plicitadas, os índices de evasão, repetência, 
analfabetismo e distorção idade-série que 
surgem das escolas multisseriadas refletem 
a situação vivida por professores e alunos 
que vivem esta realidade. Assim para Moura 
e Santos (2011) surge a necessidade de polí-
ticas públicas mais localizadas e um Projeto 
Político Pedagógico que traduza a dinâmica 
da educação do e para o campo e das e para 
as classes multisseriadas.

Algumas experiências têm demonstrado 
que o problema das turmas multisseriadas 
está na ausência de uma capacitação espe-
cifica dos professores envolvidos, na falta de 
material pedagógico adequado e, principal-
mente, na ausência de uma infraestrutura 
básica – material e de recursos humanos 
– que favoreça a atividade docente e garanta 
a efetividade do processo de ensino aprendi-
zagem. Buscando melhorar a situação catas-

trófica enfrentada pelas escolas situadas no 
meio rural, bem como atender aos dispostos 
legais que tecem sobre a formação mínima 
necessária ao exercício docente, os Governos 
Federal, Estadual e Municipal passaram a in-
vestir em programas de formação continuada 
destinado a qualificar seus quadros de servi-
dores docentes. No caso do Estado do Acre 
o governo desenvolveu com esta finalidade 
um amplo Programa voltado exclusivamente 
para os professores que atuavam no meio 
rural, assim foi oferecido a partir de 2006 o 
PROFIR – Programa Especial de Formação 
de Professores da Educação Básica/ Zona 
Rural.

PROFIR: a busca da educação de 
qualidade no campo

Embora seja a multisseriação uma práti-
ca educacional bastante difundida em muitas 
regiões do Brasil, especialmente na Amazô-
nia, esta modalidade ainda é compreendida 
como um arremedo de ensino. Deste modo, 
apesar de sua importância como alternativa 
mais adequada para comunidades isoladas e/
ou com clientela dispersa e pouco numerosa, 
as classes multisseriadas parecem relegadas 
a um patamar inferior, consideradas por 
muitos um ensino com pouca importância 
ou de reflexos negativos na formação dos es-
tudantes. A saída vislumbrada pelo governo 
do Estado do Acre foi investir maciçamente 
na formação continuada de professores, na 
perspectiva de que assim, em alguns anos 
o panorama das escolas no campo seria 
melhorado com a atuação de professores 
qualificados.

Assim, surge o Programa Especial de 
Formação de Professores da Educação Bá-
sica/ Zona Rural – PROFIR que durou seis 
anos (2006 – 2011) e contemplou todos os 
municípios do Estado do Acre, incluindo a 
capital Rio Branco. Os investimentos ultra-
passaram os R$ 18 milhões e contemplaram 
quase dois mil e quinhentos profissionais das 
480 unidades de ensino da zona rural, por 
meio do oferecimento de cursos de Letras, 
Pedagogia, Matemática, História, Geografia, 
Biologia e Educação Física. O projeto con-
junto da UFAC com o governo estadual teve 
por objetivo qualificar seu quadro de profis-
sionais para que nos próximos anos todos os 
professores das zonas urbana e rural tenham 
formação superior, abolindo, definitivamen-
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te, a figura do professor leigo.  Hoje, o Acre 
possui uma taxa de professores graduados de 
97%, sendo que a dez anos atrás a taxa era de 
27%.

No que diz respeito à situação das 
escolas do campo no município de Cruzeiro 
do Sul, locus de nossa pesquisa, a situação 
não era mais animadora. Dados da Secre-
taria Municipal de Educação (SEMEC) do 
Município de Cruzeiro do Sul, no ano de 
2011, indicavam a existência de 55 escolas 
municipais multisseriadas, atendendo uma 
clientela de aproximadamente 1.941 alunos. 
A Secretaria de Estado de Educação (SEE) - 
Representação de Cruzeiro do Sul informou 
que o número de Escolas Multisseriadas 
totalizava, em 2011, 29 escolas rurais com 
turmas multisseriadas, as mesmas em sua 
maioria localizadas ao longo da BR 364. 
Algumas destas surgiram em decorrência do 
crescimento de certas comunidades, o que 
fez com que nos últimos anos a SEE esta-
belecesse um sistema de criação de classes 
anexas a outras escolas maiores, visto que as 
vezes não eram necessidades permanentes e 
sim periódicas, ou pelo fato de que a criação 
de uma nova escola exige um processo mais 
complexo e um investimento maior.

Os professores de salas multisseriadas 
atuam com as primeiras séries do Ensino 
Fundamental e foram graduados no Curso 
de Pedagogia Parcelado, que totalizava 
3.270 h/a, contemplando as disciplinas do 
Núcleo Básico, do Núcleo de Aprofunda-
mento e Diversificação de Estudos (estágio 
supervisionado) e do Núcleo de Estudos 
Integrados, composto por atividades de 
cunho científico-cultural. De acordo com o 
Projeto Pedagógico do Curso, este oferecia 
um currículo que privilegia conhecimentos 
e saberes necessários à prática pedagógica 
em seu sentido específico e uma metodologia 
que vislumbra os saberes advindos da reali-
dade regional, dinamizando ações por meio 
da inter e transdisciplinaridade, a flexibili-
dade dos conteúdos e métodos, explorando 
a interação e a formalização de conteúdos, 
pautados no caráter sócio-interacionista 
do conhecimento. Ainda amparado em seu 
Projeto, o Curso de Pedagogia Parcelado 
objetivava desenvolver no aluno o interesse 
pela diversidade que permeia a região; o 
estudo das teorias voltadas para favorecer 
uma educação de qualidade, estruturando o 
curso numa linha de trabalho que dialogue 

com diferentes visões de mundo e que per-
mita ao aluno, que já é docente, condições de 
compartilhar o conhecimento adquirido em 
sua prática. 

Quanto ao espaço físico e aos recursos 
disponíveis, as escolas em questão não dis-
põem de recursos tecnológicos ou sequer de 
uma biblioteca. Os professores improvisam 
um cantinho da leitura que funciona como 
uma biblioteca, onde o aluno pode dispor 
de alguns livros para atividades de leitura. 
As carteiras estão dispostas em fileiras que 
se agrupam formando as séries do 1º ao 5º 
ano. O quadro negro, o giz e alguns cartazes 
são, na maioria das vezes, os únicos recursos 
nestas classes.

Os professores tem que se desdobrar 
na execução de várias tarefas: costumam 
chegar mais cedo e limpar a sala, colocando 
as carteiras e materiais em ordem; também 
aproveitam para separar a merenda do dia 
e iniciar sua preparação. Recepcionam os 
alunos; anotam as atividades no quadro (que 
é dividido em colunas por série); procuram 
acompanhar o desenvolvimento das tarefas, 
ora explicando, ora tirando dúvidas, ora 
corrigindo; servem a merenda; retomam as 
atividades em classe, explicam, corrigem, 
passam tarefas. Uma rotina instigante e 
cansativa, cujos rendimentos quase sempre 
não são satisfatórios. Apenas um professor 
afirma não viver esta rotina, ocupando-se 
apenas do trabalho de ensinar; mesmo este, 
considera a rotina da classe multisseriada 
exaustiva pela necessidade de atender rea-
lidades educacionais tão distintas em um 
único espaço e tempo.

Os professores reclamam das dificul-
dades quanto ao atendimento dos alunos, 
pois consideram fundamental para uma boa 
aprendizagem que o professor possa satis-
fazer as necessidades de todos os alunos, 
tirando dúvidas, assistindo suas deficiências 
e observando o andamento de cada um. 
Porém, trabalhando com classes multisse-
riadas, estes acabam dando prioridade às 
séries iniciais que estão sendo alfabetizadas 
e relegam as séries mais adiantadas a um 
atendimento fortuito e precário: este fato fi-
cou evidente na observação da dinâmica das 
aulas, quando o professor procura atender 
com maior esmero os alunos iniciantes por 
considerar suas dificuldades com a leitura e 
escrita, relegando aos das séries finais maior 
independência ou solicitando destes ajuda 



939

com os iniciantes. 
A dificuldade de manter o controle e a 

disciplina na sala, decorre do aspecto ante-
riormente destacado, dado o pouco tempo 
que o docente tem para monitorar os alunos, 
alguns ficam a vontade para cometer indis-
ciplina na escola. Além disso, as deficiências 
escolares dos alunos não são suficientemente 
sanadas. A ausência e colaboração da família 
também é uma queixa dos professores, que 
esperam dos pais o apoio para a continuidade 
das atividades de estudo em casa e o acompa-
nhamento dos estudos dos filhos através do 
incentivo e de visitas constantes a escola. O 
que não acontece, frustrando os professores 
que se sentem solitários e abandonados pelo 
Governo e pelos pais no cumprimento de seu 
dever.

Como principais contribuições ofereci-
das pelo PROFIR os professores destacaram 
as orientações para o trabalho com textos 
diversificados e o desenvolvimento das 
atividades de leitura e escrita. Destacaram 
a ênfase dada no Programa as atividades 
com diferentes gêneros textuais. Mas estes 
profissionais, muito embora tenham sidos 
unanimes em reconhecer a alta qualidade da 
formação recebida e sua contribuição para a 
melhoria da prática pedagógica, não deixam 
de destacar limites apresentados pelo referi-
do Programa.

O primeiro deles foi o tempo de duração 
dos Cursos oferecidos pelo PROFIR e a falta 
de apoio pedagógico para esses profissionais. 
Todos os professores apontaram que as 
matérias e conhecimentos trabalhados no 
PROFIR foram desenvolvidos com muita 
rapidez, sem que houvesse tempo hábil para 
que eles pudessem discutir ou mesmo apre-
sentar problemáticas típicas de sua realidade 
campesina, fato que confirma as afirmações 
de Bezerra e Costa (2011), quanto ao caráter 
urbano da educação oferecida no meio rural, 
especialmente quando nos referimos a ca-
pacitação dos profissionais que atuam nesta 
área: 

Outra problemática que envol-
ve o ensino no campo é o mode-
lo urbanizado de educação que é 
trabalhado com essa população. 
O modelo de ensino dos cursos de 
formação de professores é pensado 
dentro da dinâmica das relações 
sociais, políticas e econômicas da 
zona urbana esquecendo as espe-

cificidades do campo. Todos estes 
elementos contribuem para o dis-
tanciamento e desvalorização do 
ensino por parte da população do 
campo, estabelecendo assim a ex-
clusão social. Este distanciamento 
contraria a determinação da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (1996), quando em seu 
artigo 23 sugere que a educação 
escolar deverá adequar-se as pe-
culiaridades locais, inclusive cli-
máticas e econômicas (BEZERRA; 
COSTA, 2011, p. 6).

Outro problema levantado por estas 
autoras diz respeito à descontinuidade em 
relação ao planejamento pedagógico e a 
ausência de uma política das Secretarias de 
Educação de acompanhamento efetivo do 
trabalho docente, com uma atenção focada 
exclusivamente na dinâmica própria da 
escola rural. Isso se confirma na fala dos 
professores entrevistados que lembram 
ter ocorrido pouquíssimos momentos para 
compartilharem entre seus pares, alguns 
dos dilemas e as possíveis soluções para as 
situações vividas no cotidiano. Assim sentido 
ausência de momentos de trocas de expe-
riências, que fizessem surgir novas ideias, 
novas metodologias, práticas inovadoras e 
experiências exitosas que pudessem ser apro-
veitadas por todos. A sensação de solidão e 
abandono é característica de suas falas, não 
só o isolamento geográfico, mas pedagógico 
e humano. Nas condições em que trabalham, 
esses professores necessitam de técnicos que 
participem da elaboração de planejamentos 
e planos mais eficientes e adequados para a 
escola multisseriada, pois parece óbvio que 
não se pode oferecer a este profissional um 
modelo pedagógico semelhante ao adotado 
em classes seriadas, situadas em ambiente 
urbanos.

Considerações finais
Podemos concluir que a contribuição 

mais significativa oferecida pelo Programa 
Especial de Formação de Professores da 
Educação Básica/ Zona Rural – PROFIR 
aos docentes de classes multisseriadas re-
laciona-se ao desenvolvimento de práticas 
inovadoras de leitura e escrita, orientando 
o trabalho pedagógico para a utilização de 
diferentes gêneros textuais em atividades 
de leitura e escrita. Sem dúvida alguma a 
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formação profissional adquirida colaborou 
para a melhoria da qualidade da educação 
no campo, mas não resolveu muitos dos en-
traves que atravessam o processo de ensino 
e aprendizagem, vivenciados nos contexto 
multisseriados. 

Prover os professores com novas ideias, 
conhecimentos e metodologias não é sufi-
ciente para que as mudanças aconteçam, por 
vezes é frustrante para o professor que deseja 
realizar um trabalho melhor, com atividades 
significativas e interessantes, mas que se vê 
limitado pelas condições físicas, geográficas, 
pedagógicas e tecnológicas de trabalho.  

Embora, a capacitação profissional se 
coloque como um passo significativo para 
sanar algumas lacunas tradicionais da reali-
dade das escolas do campo, as aprendizagens 
nos modelos multisseriados de ensino apre-
sentam limites que vão além da adequada 
formação do mestre. A multisseriação tem 
que conviver com a inadequação da estrutura 
física dos seus espaços, com a falta de recur-
sos pedagógicos, inclusive recursos básicos 
como livros didáticos para alunos, profes-
sores que se desdobram para desempenhar 
funções administrativas e de serviços gerais, 
falta de recursos tecnológicos, entre outros. 
Estes limites se impõem no cotidiano de 
professores e alunos e engessam o trabalho 
desenvolvido. É assim inaceitável que os go-
vernantes não percebam que o investimento 
na qualidade do ensino no campo deve 
continuar. Para além da formação oferecida 
por meio do PROFIR, o ensino no campo 
especialmente nas classes multisseriadas, 
ainda clama por novos recursos materiais e 
humanos que definitivamente eleve a quali-
dade do ensino nestes espaços.
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Introdução
Constantemente estamos avaliando 

tudo em nossa volta, cônjuge, filhos, colegas 
de trabalho, a fim de sempre obtermos resul-
tados que nos agradam e em determinadas 
situações e nas diferentes formas de agir e 
reagir. Mas o lado bom é que podemos rede-
finir planos e metodologias para resolvermos 
os problemas de nosso cotidiano. No meio 
educacional, mas propriamente na escola 
não se torna diferente. Necessitamos avaliar 
não somente nossos alunos mais, sobretudo 
entender o conhecimento que chegaram até 
ali, definindo e redefinindo estratégias con-
forme a necessidade individual de cada um, 
pois é através dela que se chega à qualidade 
da educação que se pratica.

A avaliação é um instrumento transfor-
mador, um processo amplo que implica uma 
reflexão no fazer pedagógico. A escola precisa 
distanciar da avaliação entendida meramen-
te como provas, nota ou conceito com o fim 
em si mesmo.  A Escola precisa incutir que a 
avaliação são ações e não julgamentos e clas-
sificações é uma maneira de monitoramento 
do desenvolvimento de avanços e retrocessos 
no processo de construção do conhecimento 
do aluno, entendendo que o erro serve como 
o ponteiro que indica caminhos que os do-
centes devem estudar profundamente para 
entender melhor a criança no processo de 
aprendizagem.

A presente reflexão trata-se da avaliação 
de deficientes intelectuais, enfatizando a ava-
liação desses alunos no ensino regular, enten-
do que a escola é um universo de convivência 
construtiva de desenvolvimento social, ético 
e cultural que envolve, necessariamente, a 
educação, sobretudo a educação especial na 
sala de aula comum, dentro de uma concep-
ção qualitativa na busca de se compreender 
o significado dos resultados durante todo o 
processo de ensino aprendizagem, os quais 
se expressam de diferentes formas, não só no 

desenvolvimento quantitativo do aluno, mas 
também em fenômenos perceptíveis ou não.

A escola, os pais e os alunos com 
deficiência têm desafios permanentes a en-
frentar, na busca constante da compreensão 
que a pessoa com deficiência precisa ter 
metodologias de ensino inclusivo capaz de 
garantir ao aluno motivações para enfrentar 
e participar das atividades dentro e fora da 
sala de aula, com qualidade metodológica, 
que possa identificar barreiras de aprendiza-
gem e planeje formas de removê-las. 

 Este trabalho tem por objetivo apre-
sentar uma reflexão sobre a avaliação escolar 
do aluno com deficiência intelectual na rede 
regular de ensino com a intenção de analisar 
como a mesma é feita e de que forma pode 
contribuir para o processo de aprendizagem 
de alunos na perspectiva inclusiva, realizada 
na escola estadual Maria de Nazaré Lima no 
Município de Cruzeiro do Sul – Acre.

Deficiência intelectual e o ambiente 
escolar

O que mais se discute e é observado no 
ambiente escolar em relação ao deficiente 
intelectual é a inteligência, pois, é caracte-
rizada por limitações significativas no fun-
cionamento intelectual. A inteligência é um 
conjunto de capacidades mentais necessárias 
a vida do ser humano, necessidades essas que 
permite a pessoa compreender e interpretar 
o meio a sua volta, agindo conforme as suas 
necessidades entendendo, assim, que

A deficiência é a expressão de limi-
tações no funcionamento indivi-
dual dentro de um contexto social. 
Portanto, não é fixada nem dico-
tomizada. Ela é fluida, contínua e 
mutável e, além disso, é possível 
reduzir a deficiência através de in-
tervenções, serviços e apoios. (Oli-
veira, 2011, p.12)

As pessoas com deficiência intelectual 
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apresentam baixo nível intelectual e produ-
ção de conhecimento limitada, acarretando 
dificuldades de aprendizagem, seu tempo 
não é algo previsível, porem não significa 
impedimento para adquiri-la mais tarde, o 
conhecimento se dá lentamente, por mais 
que sejam comprometidos intelectualmente 
algum conhecimento é adquirido, encon-
trando a seu modo rotas de conhecimento, 
dependendo do meio em que vive. O estimu-
lo faz com que busquem a sobrevivência do 
saber adquirido, a capacidade de compreen-
der e interpretar o ambiente e faz com que 
a pessoa consiga superar de maneira mais 
fácil os obstáculos inerentes a vida cotidiana. 
A escola não pode deixar de considerar a 
individualidade de cada aluno e o contexto 
no qual está inserido, sua família, sua es-
cola, e a comunidade, observando quais os 
recursos humanos e tecnológicos de baixa e 
alta tecnologia disponíveis, entendendo que 
a deficiência não se restringe somente ao 
individuo e sim ao ambiente em sua volta, 
os recursos disponíveis e as barreiras que 
enfrentam no dia a dia. Ao olhar o deficiente 
intelectual vemos dois lados: limitações a 
serem vencidas e as potencialidades a serem 
estimuladas e desenvolvidas. A escola pode 
transformar-se em um lócus que promova 
o apoio para superar as dificuldades e po-
tencializar as habilidades podendo alcançar 
uma melhor qualidade de vida, promovendo 
a autonomia e diminuindo a exclusão social, 
usufruindo dos recursos e dos direitos sociais 
de forma igualitária. Para Guerra (2001), 
crianças com dificuldades na aprendizagem 
não são deficientes, demonstram apenas 
dificuldades para aprender. Incapacidades 
não devem ser confundidas com dificuldades 
na aprendizagem.

A deficiência intelectual é um grande 
desafio para o ensino comum, colocando 
em questão o que é atribuída como função 
determinante -  produção do conhecimento, 
denunciando a impossibilidade de atingir 
esse alvo de forma ideal. Consolidando 
alternativas, a LDBEN, garante a escolari-
dade no artigo 59 inciso II a “terminalidade 
especifica” no atendimento a alunos, cujas 
necessidades educacionais especiais estão 
associadas a grave deficiência mental ou 
múltipla, a necessidade de apoios e ajudas 
intensas e continuas bem como adaptações 
curriculares significativas, não deve significar 
uma escolarização sem horizonte definido, 

seja em termos de tempo ou em termos de 
competências e habilidades desenvolvidas. 

A Terminalidade especifica é uma 
certificação de conclusão de escolaridade 
– fundamentada em avaliação pedagógi-
ca- com histórico escolar que apresente, de 
forma descritiva, as habilidades e compe-
tências atingidas pelos educando com grave 
deficiência mental ou múltipla. É o caso 
dos alunos cujas necessidades educacionais 
especiais não lhes possibilitaram alcançarem 
o nível de conhecimento exigido para a con-
clusão do ensino fundamental, respeitada 
a legislação existente, é de acordo com o 
regimento e projeto pedagógico da escola. O 
teor da referida certificação de escolaridade 
deve possibilitar novas alternativas educa-
cionais, tais como encaminhamento para 
cursos de educação de jovens e adultos e de 
educação profissional, bem como a inserção 
no mundo do trabalho, seja ele competitivo 
ou protegido.  Cabe aos respectivos sistemas 
de ensino normatizar sobre a idade – limite 
para conclusão do ensino fundamental.

As, escolas, portanto, devem adotar pro-
cedimentos de avaliação pedagógica, certifi-
cação e encaminhamento para alternativas 
educacionais que concorram para ampliar 
as possibilidades de inclusão social e pro-
dutiva dessa pessoa. Quando os alunos com 
necessidades especiais ainda com os apoios 
e adaptações necessários, não alcançarem 
os resultados de escolarização previstos nos 
artigos 32, I da LDBEN: “O desenvolvimento 
da capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos o pleno domínio da leitura, da 
escrita e do calculo” – e uma vez esgotadas 
as possibilidades apontadas nos artigos 
24, 26 e 32 da LDBEN – as escolas devem 
fornecer-lhes uma certificação de conclusão 
de escolaridade, denominada terminalidade 
especifica.

As outras deficiências não assustam 
tanto a escola com a intelectual, para o 
surdo, temos a LIBRAS e interprete, a baixa 
visão tem os recursos de ampliação, a ceguei-
ra tem o BRAILLE, o guia vidente o ledor, 
orientação e mobilidade,etc. A deficiência 
intelectual é uma caixinha de surpresas, uma 
incógnita, que os educadores encontram 
constantemente comportamento diferen-
ciados e são convidados nessas variações 
encontrar estratégias que complemente os 
saberes do deficiente para entender a produ-
ção do conhecimento acadêmico como uma 
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conquista individual, sobretudo permitir a 
compreensão do que mediar conhecimentos 
é um ato coletivo, disponibilizando ações 
para todos os seus alunos. Em vez de usar 
estratégias nas atividades individualmente 
diferenciando de maneira particular ao 
aluno, diversificando para alguns, a opção é 
recriar praticas, mudar concepções, reverter 
papeis, reconhecendo e valorizando as dife-
renças de todos. Por exemplo, ao trabalhar 
as plantas, o professor disponibiliza de 
diferentes atividades como a busca por uma 
variedade de plantas na redondeza, pesquisa 
na internet, recortes e colagens, maquetes, 
poesias e parlendas, entrevistas, desenhos 
e pinturas dentre outros. Assim, o aluno 
deficiente ficará atento ao que lhe chama 
atenção, o envolvimento com a tarefa será 
maior e melhor. 

O aluno não constrói significados 
a partir dos conteúdos de apren-
dizagem sozinhos, mas, em uma 
situação interativa, na qual os 
docentes têm um papel essencial, 
já que qualquer coisa que façam 
ou deixem de fazer é determinan-
te para que o aluno aprenda ou 
não de forma significativa. (MEC, 
2006, p.161)

Há de considerar que as estratégias de 
aprendizagem têm adquirido uma impor-
tância cada vez maior na prática educativa. 
Entendendo que o conhecimento do aluno, 
se constrói mediante a relação da nova infor-
mação com as já adquiridas, ou seja, quando 
estabelece conexões do novo conteúdo com 
conceitos já conhecidos. Nesse processo 
acontece uma interação entre os conceitos 
pré-existentes e a nova informação, os quais 
servem de ancoradouro para que o novo pos-
sa adquirir significado para o sujeito, ocasio-
nando uma transformação do conhecimento.

Para tanto, é necessário que sejam de-
senvolvidas diferentes estratégias de ensino 
aprendizagem de forma a proporcionar ao 
aluno com deficiência intelectual, melhor 
interação, participação e desenvolvimento 
deste nas atividades propostas, possibilitan-
do lhe o acesso ao conhecimento. Através da 
utilização das estratégias é estabelecido o 
que é necessário para desenvolver e resolver 
as atividades apresentadas e determinam 
quais as técnicas mais adequadas para se 
utilizar na execução das mesmas no processo 

de aprendizagem.
Vale ressaltar que apesar de haver vá-

rios estudos acerca da deficiência intelectual, 
cada sujeito pode apresentar uma experiên-
cia de aprendizagem diferenciada, depen-
dendo das suas experiências e do contexto 
educativo no qual esteja inserido. Devem 
ser aproveitadas as potencialidades que os 
alunos dispõem em suas vivências, pois para 
que ocorra a aprendizagem significativa, 
entende-se que não existe um método ideal 
para o direcionamento das atividades para os 
alunos com deficiência intelectual, refletindo 
constantemente sobre o processo de ensino e 
aprendizagem, ou seja, sobre a própria prá-
tica e sobre as oportunidades de interação 
do aluno com o objetivo de conhecimento, a 
fim de avaliar a eficácia das estratégias, bem 
como propor metodologias e/ou alteração 
de procedimentos. Enfim, quanto mais 
diversificados e adequados às diferenças de 
ritmo e estilos de aprendizagem dos alunos 
forem os métodos de ensino, menores serão 
as barreiras de aprendizagem.

Assim, o professor deverá explorar 
todos os canais de conhecimento da criança, 
sua experiência com o mundo, suas formas 
de interação e suas maneiras particulares 
de aprender, sendo um observador, apoiado 
pela escola que deve possibilitar metodolo-
gias e recursos para melhores condições de 
aprendizagem.

Analise dos resultados: convivência 
na escola, uma avaliação inclusiva

O presente trabalho é uma reflexão vi-
venciada pela escola Maria de Nazaré Lima, 
envolvendo a gestão, professora regente e 
o NAPI – Núcleo de Apoio Pedagógico a 
Inclusão, através especificamente da equipe 
de orientação pedagógica, parte da equipe 
de confecção de recursos pedagógicos e 
professoras do AEE que atuam na referida 
escola e o alvo que é as crianças, visando o 
que embasa as políticas publicas da educação 
especial que oferecem direitos e igualdade de 
oportunidade as crianças com deficiência, 
atendendo de forma que permita, qualquer 
que seja seu nível, evoluir na construção de 
seu conhecimento através da avaliação. 

É importante ressaltar que a construção 
de uma autonomia moral e intelectual só 
ocorre em ambientes nos quais as crianças 
tem oportunidades de fazer opções e vivenciar 
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as conseqüências de suas escolhas. Portanto 
propusemos a compreender este universo 
avaliativo em busca de respostas positivas 
na escola de Ensino Infantil Maria de Nazaré 
Lima, que, além do infantil atende com uma 
portaria provisória crianças do ensino funda-
mental de 1º e 2º ano. Esse trabalho visa ob-
servar a prática pedagógica utilizada na sala 
do 2º ano, de modo especifico procuramos 
compreender quais concepções e atuações 
os profissionais envolvidos possuem com 
relação à avaliação e qual a sua importância 
para o processo de aprendizagem do aluno 
com deficiência, mais especificamente, com 
deficiência intelectual; de que forma contri-
buem com a inclusão desse aluno no ensino 
comum; que sentimentos vivenciam no 
desenvolvimento de seu trabalho; e, por fim, 
qual a análise que fazem do movimento in-
clusivo e como percebem os alunos, ou seja, 
realiza uma escuta sensível. Os dados com os 
quais trabalhamos estão sendo construídos a 
partir de nossa convivência no cotidiano da 
escola, onde fazemos contato direto com as 
crianças, observações na sala de aula comum 
e no Atendimento Educacional Especiali-
zado, entrevistas com a professora regente, 
professores especialistas que atuam em salas 
de recursos e a gestão escolar. Alguns autores 
fizeram parte da bibliografia como: Oliveira, 
Guerra, Zabala. Como também a política 
publica como a LDB, e outros.

Considerando a pratica pedagógica da 
professora regente referente a avaliação dos 
seus alunos A, B, C, D, com deficiência intelec-
tual, algumas  considerações são necessárias 
para uma compreensão da realidade encon-
trada na reflexão. A professora regente avalia 
sua concepção e comportamentos antes e o 
depois da chegada de seus quatro alunos com 
deficiência na sala de aula comum:

No inicio fiquei assustada, com-
preendia que era impossível me-
diar conhecimentos as crianças, 
agora o convívio me fez aprender 
mais do que transmitir conheci-
mentos sistemáticos. Precisei rees-
truturar metodologias em minha 
pratica pedagógica, compreendi 
que cada um constrói conheci-
mentos a sua maneira, não posso 
predeterminar o limite que eles 
podem desenvolver seu raciocí-
nio. Quem determina a chegada 
e o limite de seus conhecimentos 
cabem a eles e não a mim. Novos 

sentimentos surgiram, entendo 
suas alegrias, tristezas e vontades. 
Quando eles não vêm, o dia fica 
sem brilho. 

O medo do diferente e do desconhecido é 
responsável, em grande parte, do sentimento 
de impotência, insatisfação, inconformismo 
e desconforto, mas a vontade de ver o outro 
em vantagem, inovar e transformar a sala 
comum em um espaço educacional que com-
partilha saberes, revisitar o já mencionado, 
reconstruir metodologias e estratégias, para 
que em conjunto com os envolvidos cumprir 
tarefas compartilhadas, é entender que seus 
objetivos serão atingidos se os membros do 
grupo atingirem os seus, tornou-se a inova-
ção da professora regente.

A professora ainda faz um apanhado 
de sua concepção em relação a avaliação, a 
sua contribuição a aprendizagem dos alunos 
com deficiência, os sentimentos que vivencia 
todos os dias e por fim, uma analise do movi-
mento inclusivo. 

Não concordo com provas escritas, 
a avaliação deve ser feita através 
do desenvolvimento das crianças 
durante as atividades desenvolvi-
das, usando de metodologias que 
diminuem suas limitações. Con-
tribuo bastante a aprendizagem 
dos mesmos, incluindo-os em tudo 
que faço. Conheço os sentimentos 
e comportamentos de cada um, se 
chegam bem ou não. Preocupo-me 
em estar perto deles, sempre me 
coloco no lugar deles e entender 
seus anseios. Aprendi a amá-los, e 
ter um novo olhar. Em nossa vida 
valorizamos e sofremos com coisas 
pequenas na frente das limitações 
de meus alunos. Sei que eles são 
capazes de aprender, mas, a sua 
maneira. No inicio os coleguinhas 
achavam que eles eram doen-
tes, aos poucos consegui incutir 
em suas cabeças que eles não são 
doentes e sim, diferentes. A inclu-
são hoje para mim esta bem em 
todos os sentidos aqui na escola, 
a gestão é bem comprometida, a 
professora de AEE nos ajuda bas-
tante em confecção de recursos 
pedagógicos e na aprendizagem 
dos mesmos. A formação oferecida 
pelo NAPI torna-se de suma im-
portância, e acima de tudo convivo 
em uma escola inclusiva.



945

Percebe-se que a professora está em 
consonância com uma avaliação continua, 
processual e formativa em que os alunos 
refletem, e aprendem nas mais variadas 
situações conhecimentos junto com a mesma 
e com seus colegas de sala em um ambiente 
propicio ao desenvolvimento de suas habili-
dades e competências. Entende que em seu 
grupo, tem aqueles que necessitam de um 
maior acompanhamento, como os alunos 
com deficiência intelectual.

A prática avaliativa deve ser capaz de 
ir alem de avaliar a aprendizagem, mas 
entender o valor individual de cada aluno, 
propiciando o seu crescimento como indi-
viduo e como integrante de uma sociedade. 
Complemento com Lukesi, que diz que 
“acima de tudo seja uma avaliação envolvida 
com uma pratica pedagógica real, inovadora, 
não excludente e muito amorosa”. (1998).

As deficiências evidenciam diferentes 
comportamentos e, por isso, é necessário 
descrever cada um deles. Lembrando que é 
uma turma de 2º ano, com um total de vinte 
crianças, incluindo as quatro de crianças 
com deficiência.

O aluno A, sete anos, com deficiência 
intelectual,  especificamente com síndrome 
de Dawn, ao chegar a escola não conseguia 
sentar-se, rasgava os cadernos e as atividades 
dos colegas e jogava no chão junto com o que 
estivesse ao seu alcance. A professora agiu 
normal como já agia com os outros, estimula-
va a juntar o que jogou no chão do colega todos 
os dias e com isso esses comportamentos não 
existe mais. O mesmo ainda não desenvolve 
a leitura e escrita convencional previstos nos 
artigos 32, I da LDBEN, mencionado acima, 
seus avanços se deu em: socialização, canta 
muito a seu modo (não pronuncia palavras 
completas e com entendimento). Já se senta, 
consegue folhear livros e observar a imagens, 
alguma atividades o interessam, já utiliza o 
papel sem rasgá-lo. Fica na fila junto aos ou-
tros, pega água sozinha no bebedouro, lava 
as mãos, etc.

O aluno B, doze anos, deficiente físico e 
intelectual, ao observamos atividades reali-
zada na sala de aula, descrevemos somente 
uma para entendermos como as compreende. 
A professora mostrou um gráfico de frutas 
com figuras para as crianças e perguntando 
qual mais gostava, ao perguntar o aluno B, a 
cada nome e figura apontado pela professora 
ele ficava muito serio, mas, ao chegar na 

maçã, um sorriso foi dado com resposta. Ao 
contar historinha no avental ou fantoche o 
mesmo fica muito feliz. A professora entende 
suas respostas através de seus sentimentos.

O aluno c, com sete anos, deficiência 
intelectual não muito acentuada, tem melhor 
aproveitamento quando trabalhado com o 
alfabeto móvel e imagens e figuras, ou seja, 
com o concreto.  Tem dificuldade em falar, 
responde através de gestos, mas através des-
sas respostas a professora compreende o que 
entendeu das atividades realizadas.

A aluna, com sete anos, deficiência 
intelectual. Gosta de realizar todas as ativi-
dades, mas, precisa entender tudo de novo, 
no dia seguinte. A professora não se cansa de 
repetir as atividades, expõe diariamente ati-
vidades com metodologia diferenciada para 
a compreensão da mesma, embora até aqui a 
aluna não tenha conseguido muito êxito em 
assimilar informações.  Um dos maiores obs-
táculos é a freqüência na escola, falta muito.

Isso nos mostra que essas crianças 
tiveram desenvolvimentos diferentes e desse 
modo também foram avaliados, de formas 
diferentes, isto é, pelos diferentes avanços 
que apresentam.

A professora entende cada compor-
tamento de aprendizagem ou não, recons-
truindo sua ação pedagógica com o auxilio da 
professora de AEE, tem uma compreensão 
das aprendizagens das crianças com e sem 
deficiência, mas passa por permanentes 
desafios, buscando apoio da escola em geral 
para conseguir minimizar a cada momento 
que surge. 

No cotidiano em sala de aula, a profes-
sora avalia seus alunos em cada atividade 
realizada, bem como recortes, conto de 
historinhas com fantoches e avental, brin-
cadeira, jogos, colagem, teatros, escrita e 
leitura, exercícios individuais ou em duplas 
por meio de intervenção e observação, docu-
mentando esse tipo de avaliação através de 
diários, anotações, inseridas em portfólios, 
sobre os quais seja possível fornecer a in-
formação conveniente para quem aprende. 
Nesses momentos avaliativos consegue 
estabelecer critérios que ajudem seus alunos 
nas atividades propostas. Desta forma, a pro-
fessora regente planeja variadas estratégias 
de ensino, e com a convivência no decorrer 
do ano entende plenamente que nem todos 
os alunos constroem o conhecimento pelos 
mesmos caminhos, ou seja, os alunos têm 
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diferentes estilos de aprendizagem.
Em conversa com a gestão compreende-

mos em seus discursos e ações que a escola 
é realmente inclusiva, comprometida em 
resolver todos os eventuais problemas.

Aqui não tem problema que não 
vamos à luta para resolver. As 
crianças são meu viver, trabalho 
em função delas e, as com deficiên-
cia então, busco apoio fora e den-
tro da escola, procurando resolver 
juntamente com a professora re-
gente e a professora de AEE o que 
as limitações não permite as crian-
ças caminhar para seus saberes. 
(Gestora da escola, 2012)

 A professora de atendimento educacio-
nal especializado diz “em minhas andanças 
no AEE, nunca vi uma professora tão com-
prometida com a aprendizagem das crianças 
com e sem deficiência, acredito que isso é 
nato da mesma, flui naturalmente”.

 De acordo com Zabala “infelizmente, 
não existe uma formula mágica. Ao contra-
rio. A escola ideal, que atende a formação de 
cada um individualmente, não existirá nun-
ca. Mas estabelecer que esse seja o horizonte 
aumenta as chances de acertar o caminho”. 

Compreendemos todas essas possibili-
dades e acertos na convivência que tivemos 
com as crianças. Seus sentimentos de esta-
rem da escola são de superação.

Considerações finais
A prática pedagógica e avaliação da 

aprendizagem sempre foram temas recorren-
tes nos estudos em educação. Na perspectiva 
inclusiva e no contexto educacional, a ava-
liação dos alunos com deficiência intelectual 
é elemento fundamental para subsidiar 
sua aprendizagem escolar e acompanhar o 
processo de escolarização desses alunos em 
classes comuns.

Assim, com o objetivo refletir sobre a 
avaliação escolar do aluno com deficiência 
intelectual na rede regular de ensino anali-
sando como a mesma é feita e de que forma 
pode contribuir para o processo de apren-
dizagem de alunos na perspectiva inclusiva, 
percebemos que a mudança não cabe ao 
nosso interesse de mudar o outro e moldar 
a nossa maneira e sim propor situações para 
que cada ser humano reflita e se coloque no 
lugar do outro entendendo cada necessidade 

e conquista daquele que tem limitações que 
pode ser superada com sua ajuda.

A mudança de visões e concepções parte 
de dentro do ser humano, entendendo que 
a avaliação a alunos com e sem deficiência 
precisa ser feita do ponto de vista das com-
petências, habilidades e conhecimentos, 
estimulando aos alunos a observar, expe-
rimentar, criar, e executar desenvolvendo 
sua capacidade critica e reflexiva, tornando 
a avaliação em um processo dinâmico, 
continuo, observando e registrando o pro-
cesso de aprendizagem dos alunos em seus 
avanços, dificuldades e progressos, de modo 
que o professor aprecie seus progressos na 
organização dos estudos, no tratamento das 
informações e na participação na vida social. 

Uma proposta para reflexão, um bom 
professor é aquele que:

É assíduo, criativo, busca conhecimen-
to, busca soluções para o novo, é sensível e 
observador com seu grupo, para por crises, 
mas aceita ajuda do grupo, reivindica direi-
tos, enfim gosta de ser professor. Se tudo isso 
por aplicado em nossos alunos receberemos 
fruto como: para vir para a escola todos os 
dias, o aluno tem que se sentir atraído por 
seu ali um lugar de acolhimento;

Para ser criativo, é preciso que seja 
incentivado por meio de atividades interes-
santes;

Para buscar o conhecimento é preciso 
que isso faça sentido para ele;

Para não ter medo do novo, faça de-
safios freqüentes envolvendo os conteúdos 
escolares;

Para brincar e entender o prazer de 
viver em grupo, é preciso que participe de 
jogos, atividades lúdicas, etc.;

Para ser sensível e observador com seu 
grupo, é preciso que seja acolhido

 Sem discriminação;
Para superar suas crises, é preciso que 

elas sejam compreendidas e bem conduzidas;
Para reivindicar seus direitos é preciso 

que seja ouvido e observado sem julgamen-
tos prévios como sujeito ativo;

Para gostar de estudar é preciso que a 
escola faça seu verdadeiro papel.
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Introdução
O Estado do Acre na sua formação 

histórica, social e cultural teve nos seus 
primordios a participação de vários povos 
de outros estados, que eram em sua maioria 
oriundos da regiaõ nordeste e mais tardia-
mente, brasileiros do Sul e Sudeste do país, 
no entanto, os que mais obtveram destaque 
neste estado  em questão de fluxo de pessoas 
como também em legado cultural foram os 
nordestinos . Estes partilhavam entre si um 
mesmo ideal; o de liberdade em todos os 
sentidos, visando de forma mais profunda 
a realização do grandioso sonho de ficarem 
ricos, ou de simplesmente sobreviver neste 
local do nosso Brasil. 

A História Local e Regional, embora 
incorporada ao mitificado universo acadêmi-
co e, por conseguinte, concebida como mo-
dalidade aceitável do ofício de historiador, 
continua sendo vista como uma história “me-
nor”, de status inferior diante das “grandes 
questões” que permeiam as preocupações do 
ambiente intelectual. 

Desta forma, este trabalho que tem 
como objeto de estudo os migrantes no 
estado do Acre e responderá um pouco 
mais sobre as origens e formação da cultura 
Acreana, em que os migrantes deixaram o seu 
legado e de que forma contribuiram na cul-
tura e formação dessa sociedade. Buscando 
também compreender, como se procedeu a 
vinda dos Nordestinos para o Acre, o porque 
desses Migrantes  terem vindo parar neste 
Estado, enfatizando qual o legado cultural 
que esses povos brasileiros, mas de costumes 
tão diferentes deixaram como traços, para os 
Acreanos.

Podemos, observar que um dos marcos 
históricos referentes a este contexto de 
1877 (migração) foi a seca nordestina, que 
com certeza influenciou e muito,para que a 
historiografia acreditasse que tal fenomeno 
natural fosse a única razão da vinda de nor-
destinos para a região Amazonica,durante o 
primeiro surto da borracha. Hoje, frequen-

temente, alguns estudiosos já acrescentam 
outras possíveis razões mais aceitáveis.

Migrantes no Acre: Sonho de um 
novo recomeço

As migrações humanas existiram desde 
os primórdios das antigas civilizações quando 
os primeiro povos deixaram de ser nômades 
para serem sedentários e, por conseguinte 
surgiram as primeiras cidades. Desde então 
as migrações estão presentes em todos os 
tempos e lugares, e numa multiplicidade 
de circunstâncias.  As suas causas têm sido 
políticas, econômicas, religiosas, étnicas ou 
por muitas vezes pelo simples fato de querer 
sair de um lugar para o outro o que constitui 
um espírito mais aventureiro. As suas causas 
e decorrências, são fundamentais para o es-
tudo da etnologia, história política ou social, 
e para a economia política. O estado do Acre 
é uma das 27 unidades federativas do Brasil. 
O mesmo está situado no sudoeste da região 
Norte e apresenta como limites os estados do 
Amazonas a norte, Rondônia a leste, a Bolí-
via a sudeste e o Peru ao sul e oeste. Toma 
uma área de 152.581,4 km², sendo pouco 
menor que a Tunísia. Sua superfície equivale 
a menos de 2% do total do Brasil. Constitui 
um dos estados menos povoado do país foi 
o último a ser efetivamente povoado. Nele 
está o ponto extremado oeste do Brasil. Sua 
capital é a cidade Rio Branco. 

No entanto, foi somente em 1877 que 
começaram a chegar ao Acre (que nesta 
época era território boliviano) os primeiros 
colonizadores que por sua vez eram quase 
todos provindos do nordeste em busca da 
borracha encontrada na Floresta Amazônica. 
No entanto no final do século XIX, já havia na 
região uma estimativa de 50 mil brasileiros. 
Em 1903, sob a liderança do gaúcho Plácido 
de Castro, após os seringueiros entrarem em 
luta foi proclamado o Estado Independente 
do Acre. O governo brasileiro ocupou então 
militarmente a região e, em seguida, entrou 
em conversações diplomáticas com a Bolívia. 
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Como decorrência de todo este episodio, o 
Acre foi comprado pelo Brasil à Bolívia.

Migrantes no Acre: História e Cul-
tura 

Muito se tem dito que o Acre é o fim do 
mundo. No entanto, podemos acreditar que o 
Acre pode representar não só o fim, mas o co-
meço de um novo mundo. Foi partindo desta 
visão que os migrantes, procuraram o Acre 
para recomeçarem suas vidas. Sabemos que, 
uma nova chance de   recomeço representa 
acima de tudo ter que se readaptar  as novas 
experiências sociais, principalmente quando 
se trata de migrar de um lugar para outro 
totalmente diferente do seu, com um novo 
modo de vida, costumes, crenças e valores. 
Enfim,  para uma possível sobrevivência  no 
lugar desconhecido.

Partindo desse pressuposto é que se faz 
interessante tentar determinar, inicialmente 
os fundametos históricos e econômicos que 
vigoraram no extrativismo da borracha, 
pois sem o conhecimento desses pontos 
fundamentais nos seria extremametnte 
dificil compreender a dinâmica do processo 
que se desencadeou na década de quarenta 
na Amazônia já que as determinantes deste 
novo surto de extrativismo demadam, sem 
dúvida, o conhecimento deste passado e dos 
mecanismos que o regraram.

Foi, sem dúvida, o chamado ciclo da 
borracha o fenômeno sócio econômicomais 
significativo que teve lugar na Amazônia, 
no final do século passado e na virada des-
te. De ingênua droga do sertão, objeto da 
curiosidade das   expedições cientificas dos 
séculos XVIII e XIX, no vale Amazônico, 
devido à ultilização que, aos poucos, lhe foi 
sendo atribuída, ao máximo com o progresso 
da indústria automobilistica da segunda 
metade do século passado, passa a borracha 
a integrar e a configurar decididamente a 
paisagem social e economica da área então 
menos explorada e conhecida do territorio 
nacional.

Constituindo-se  na principal e, em 
virtude de sua ação  monopolizadora, quase 
única fonte de riqueza da região e exercendo 
uma fascinação quase mítica sobre milhares 
de brasileiros ou “alienígenas” que para cá 
demandavam, em busca de formas fácil de 
enriquecerem  ou para fugir das secas do 
Nordeste, o ciclo da borracha, propiciou o 

período de maior expressão política, cultural 
e sócio ecônomico da região Amazônica, 
provocando condições materiais e de vida 
nunca dantes experimentadas, propiciando 
novos lugares vitais para a Nação, além da 
revitalização de sua estrutura social e finan-
ceira.

É desta forma através de profundas 
transformações estruturais, seja no que 
tange aos meios de produção, seja no quadro 
da evolução e consolidação do capital 
monopolista, que se situa a formação e 
a expansão da economia extrativista da 
borracha na Amazônia.

Diante do esgotamento do Nordeste, 
tradicionalmente sustentáculo da economia 
brasileira dos tempos coloniais provocado 
pelo surgimento de novos e mais poderosos 
concorrentes mundiais de seus produtos 
assiste-se ao surgimento da liderança eco-
nomica da região Sudeste, representada por 
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
através da cultura do café.

Com a invenção do pneumático por 
Dunlop, em 1888, o aparecimento do auto-
movél, em 1895, e a massificação do uso da 
bicicleta como veículo de transporte os res-
ponsáveis pelo verdadeiro surto da borracha 
nos mercados mundiais, assumindo o papel 
de matéria prima cada vez mais importante 
e de procura em mais rápida expansão na 
indústria.

Estavam criadas, assim, as condições 
para uma grande corrida às fontes abastece-
doras dessa matéria prima uma corrida que 
concluiu com a fase de expansão imperialista 
dos países centrais – Europa, EUA, e Japão-. 
Isso fez com que a indústria de artefatos de 
borracha surgisse e se desenvolvesse não 
apenas no contexto das transformações en-
gendradas pelo capitalismo industrial, mas 
também intimamente vinculada á política 
imperialista da segunda métade do século 
XIX. Esta política materializou-se através 
da ocupação dos terrítorios que abrigavam 
as principais fontes supridoras de borracha 
crua e da sistemática exploração de suas 
respectivas populações.

Com a procura externa da borracha 
apresentando rápido  crescimento e com os 
preços numa trajetoria crescente, o Brasil, 
que detinha praticamente a supremacia da 
produção desta matéria prima no início do 
século, tinha sérios problemas para sus-
tentar tal posição devido às características 
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primitivas da exploração, à falta de capitais 
abundantes e à deficiência quase crônica de 
mão de obra para a Amazônia.

Com a fundação do Banco Central do 
Pará, em 1869, surgiram algumas agências de 
crédito na região, aparentemente de capital 
nacional. O crédito bancário era destinado 
sobretudo as firmas exportadoras. Pratica-
mente todo o comércio de borracha passava 
pela mão destes agenciadores que auferiam 
dele lucros altissímos, estando os comercian-
tes e aviadores sujeitos aos seus interesses e 
tendo que aceitar as especulações dos juros 
pelos créditos por eles oferecidos, além das 
frequencias oscilações dos preços, também 
por eles artificialmente provocadas.

Este processo porém ocasionou o em-
pobrecimento mais rapidamente das zonas 
de extração inicial, obrigando os extratores 
a uma penetração mais ousada pela floresta 
adentro ou mesmo à ampliação em direção 
a outras áreas de trabalho. Passou-se, assim, 
dos rios próximos a Belém para o Tapajós; 
depois o Madeira e mais tarde para o Purus 
e o Juruá, atigindo-se, desta forma, a região 
acreana, na época ainda não incorporada ao 
território nacional. Esta região mostrou-se, 
desde cedo, o maior reservatório natural de 
seringais da Amazônia, e quiça do mundo, 
com a vantagem ainda da superior qualidade 
do produto.

Apesar de ser, até 1903, uma região 
em processo, disputada por Brasil, Bolívia e 
Perú, tornou-se o Acre o centro obrigatório 
do grande movimento comercial daquela ri-
quíssima região e como tal, lugar de atração 
de todas  as cobiças e das mais extravagantes 
presentensões.

Conhecido oficialmente pela própria 
chancelaria brasileira (tratado de Ayacucho, 
de 1867) como território de fato e direito 
pertencente à Bolívia, a ocupação do territó-
rio acreano pelos brasileiros, notadamente 
pelos cearenses, foi marcada por uma série 
de conflitos e escaramuças com os bolivianos 
que até então ocupavam boa parte da área.

A vitoriosa Revolução Acreana, co-
mandada em sua última etapa pelo gaúcho 
Plácido de Castro, coadjuvado pelos seringa-
listas e seringueiros nordestinos que haviam 
invadido a região, viria a ter um desfecho 
feliz com o Tratado de Petrópolis (1903), 
celebrado entre os dois países com evidentes 
vantagens para o Brasil, que anexaria a seu 
território mais 245mil Km de terras férteis e 

ricas em seringueiras.
A exacerbação do conflito ocorreu, mais 

uma vez, por obra e graça do capital mono-
polista quando a Bolívia pretendeu entregar 
a zona litigiosa do Acre para o Boliviam Syn-
dicate, uma entidade de cartel, constituída 
pela United States Rubber Company e por 
alguns capitalistas inglese.

“Com sua habilidade diplomatica, 
o Barão do Rio Branco convenceu 
a Bolivia a vender o Acre para o 
Brasil através do Tratado de Pe-
trópolis, assinado na cidade de 
Petropólis (Rio de Janeiro), no dia 
17 de novembro de 1903. Com esse 
Tratado os conflitos entre bolivia-
nos e acreanos terminariam”.
(SOUZA, 2002, P.158)

A ocupação de fato do território não foi, 
contudo, uma entrada para um futuro pro-
missor. Muitas foram as vítimas que suncubi-
ram nesse avanço. O desemprego estrutural 
e os fenômenos relacionados com a estiagem 
tinham como efeito produzir condições que, 
de imediato, impunham, a necessidade de 
transferencias desta população excedente do 
Nordeste do país. Não foram estas, contudo, 
as causas essenciais desta dolorosa migração. 
Ao menos não explicam porque este fluxo 
migratório se orientou preferentemente para 
a Amazônia, quando maior era a carência 
do Sudeste do país que teve de lançar mão 
de um numeroso contigente de emigrantes 
europeus para suprir as suas necessidades 
mais imediatas.

 “O povoamento da Amazônia não 
se processou dentro de um plane-
jamento como sucedeu a coloniza-
ção do sul onde os estabelecimen-
tos montados para selecionados, 
os grupos foram localizados sob a 
garantia e as atenções oficiais. Na 
Amazônia os nordestinos chega-
ram para uma empresa que se ca-
racterizava pelo aventureirismo. 
Eles significam mão de obra ne-
cessária. Não havia um propósito 
de fazer funcionar um sistema de 
colonização visando demográfica e 
politicamente o futuro”.  (FERREI-
RA REIS, 1972, p. 225-226)

Os primeiros migrantes começaram a 
chegar na Amazônia a partir da década de 
1840. Já em 1858, no Alto Madeira o números 
de habitantes dedicados a indústria  extrativa 
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da borracha alcançava a quantidade  de cinco 
mil pessoas. É interessante ressaltar que na 
época este episódio provocou na imprensa 
do Sul e Nordeste uma certa algazarra. Tendo 
em vista que estes bravos homens que aqui 
vieram ficaram a sua própria sorte. Estes 
desbravadores vinham parar aqui fascinados 
por um certo tipo de ouro existente naquela 
época que era a borracha e que por sua vez 
valia muito. 

No entanto não havia entre estes mi-
grantes, a preocupação de uma permanência 
definitiva. As próprias circunstâncias de 
emergência e improvisação  nas quais se 
processou o seu deslocamento, auxiliam-nos 
a compreender esta ausência de espírito 
colonizador entre a maioria dos homens que 
desbrava a região.

Era principalmente a região do Acre e 
dos altos rios, ricas em hévea, que mais atraía 
esses imigrantes. As causas desta preferencia 
são fáceis de detetar: Busca de recursos ime-
diatos e temporários; Incidência abundante 
da seringa na região; Necessidade de novos 
espaços, visando possibilitar a ocupação de 
todos o potencial disponível de mão de obra; 
Necessidade de aumento da produção gumí-
fera, estimulada pelos crescentes e vantajo-
sos preços oferecidos pelo mercado externo e 
Esgotamento parcial das árvores produtoras 
do látex nas regiões dos baixos rios.

‘’Assim é que essa exploração ocu-
pacional continuou a se processar 
em ritmo intenso. Ferreira Reis 
situa em torno de 200.000 indivi-
duos o volume migrátorio inicia-
do em 1870 sendo que estes, cerca 
de 70.000 encontrava-se no Acre 
quando da incorporação deste ao 
território brasileiro’’. (FERREIRA 
REIS, 1972, p. 41)

Os migrantes nordestinos na Amazô-
nia , sempre foram vistos como um grande 
contingente de trabalhadores que ocuparam 
visivelmente a região. Neste sentido, deve-
-se considerar que o deslocamento de meio 
milhão de nordestinos no último quartel 
do século passado, com extrativismo, foi o 
responsável pelo surgimento de um sistema 
de produção e de relações de produção, 
cuja marca caracteristica era o trabalho 
compulsório. A transumância desta mão 
de obra que , como foi analisado, se deveu 
primordialmente a certas condições internas 
do Nordeste, como o desemprego estrutural 

e a persistência das estiagens teve ainda 
uma outra causa não desdenhável, ou seja, 
a posição de subordinação da economia 
brasileira face às mudanças ocorridas na 
divisão internacional do trabalho. Quando 
a borracha ganhou foros de matéria- prima 
fundamental e virtualmente que,como já 
se assinalou, comandou todo o processo de 
formaçãoe expansão da economia gumífera 
na A mazônia, bem como a utilização do 
trabalho compulsório nos seringais.

O então Território do Acre, que no 
verão ficava isolado devido à baixa do rio, 
reforçou o aparecimento de colônias  agrí-
colas ao redor de Rio Branco, visando o seu 
abastecimento; sendo, porém, uma região 
essencialmente extrativista, mesmo na área 
desses núcleos coloniais continuou com uma 
certa  exploração vegetal.

A antiga Província, hoje Estado do 
Amazonas, dado a escassez de recurso, não 
conseguia acelerar o povoamento da vastís-
sima região que o território abrangia e que 
acima de tudo estimava-se que o número 
de seringueiros que sobraram na região, no 
inicio da década de quarenta, não ultrapas-
sava a 34.000 extratores, com uma produção 
média anual de 16.000 a 18.000 toneladas 
de borracha e para poder aumentar a pro-
dução anual como desejavam os americanos 
seria necessários pelo menos quintuplicar 
o número destes contingentes extratores, 
desta maneira o gonverno brasileiro come-
çou um trabalho de ‘’propaganda’’, para que 
brasileiros de outros estados pudessem se 
interessar mais por esta região e quisessem 
consequentemente  trabalhar aqui. 

Coincidindo com esta necessidade 
premente de uma nova e abundante força de 
trabalho para a região,a seca de 1941-1942, 
que castigou sem piedade o sertão nordesti-
no, veio reunir de 20 a 30 mil flagelados em 
Fortaleza, ensejando de uma mão de obra 
farta para os seringais da Amazônia.

Este primeiro movimento migratório da 
‘’batalha da borracha’’ retratava as grandes 
levas de flagelo nordestinos e tangidos pela 
seca, demandavam, à maneira tradicional, 
a Amazônia e os Altos rios. Constituía-se na 
sua maioria de Cearenses, homens do certão, 
do agreste e das caatingas que escorraçados 
pela estiagem e já no limite de suas forças 
e da própria sobrevivência, deslocavam-se 
com a família para a capital, Fortaleza, no 
intuito de emigrar. Tratava-se, portanto de 
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uma migração familiar. Os homens  chega-
vam acompanhados de suas esposas e filhos 
e, embora tivessem maiores dificuldades 
para se integrar na Amazônia, eram os que  
tinham as menores chances de retornar.

No entanto observamos que bem antes 
da seca do nordeste a migração de nordesti-
no para a Amazonia já vinha ocorrendo,em 
número reduzido mas já representava um 
quadro inicial crescente devido também ao 
uso da borracha pela indústria internacional.

Tanto no primeiro surto da borracha 
(1870-1912) quanto no segundo surto (1940-
1945), a Amazônia produzia e exportava 
para as praças de Manaus e Belém grandes 
quantidades de borracha. No primeiro caso, 
para atender a demanda internacional por 
esta matéria-prima considerada fundamen-
tal para o desenvolvimento da indústria 
européia e norte-americana; no segundo 
caso para atender o esforço de guerra dos 
paíse aliados (E.U.A., França e Inglaterra) 
em  confronto com os países do Eixo( Alema-
nha, Itália e Japão) no contexto da 2° Guerra 
Mundial.

Assim sendo, não apenas cearenses 
,mas pessoas vindas do Maranhão, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambu-
co e Alagoas fizeram parte da epopéia do 
‘’ouro branco’’.  Estes foram seringalistas, 
na grande maioria seringueiros, no entanto 
exerceram outras atividades como as ligadas 
ao comércio, agricultura, pecuária, caça 
e pesca, atividades de carpintaria, entre 
outras, além de também integrarem o Movi-
mento Autonomista Pró-Juruá, Associação 
Comercial e a Sociedade União Agrícola de 
Cruzeiro do Sul- Acre. Eles próprios e seus 
descendentes participaram da vida política 
e social neste Estado, e que como migrantes 
ajudaram a escrever nossa história. Roberto 
Santos,acentua que:

 “uma série de razões podem aju-
dar a compreender esta preferên-
cia dos nordestinos espalhados 
por toda a Amazônia: Preconceito 
do trabalhador nordestino pela 
labuta nos cafezais, considerada 
tradicionalmente uma ocupação 
de escravos(...) A Amazônia dava 
noção de liberdade; Ilusão de enri-
quecimento rápido na Amazônia; 
Propaganda e arregimentação 
pelos seringalistas do Pará e do 
Amazonas em Fortaleza, Recife e 
Natal;” (SANTOS,Roberto. Histó-

ria Economia da Amazônia (1800-
1920).São Paulo, T.A. Queiroz, 
1980.p.108)

De 1850 aos anos de 1960, os serin-
gais do Acre não contavam somente com 
seringueiros. Os proprietarios de seringais 
pagavam salários para que outros trabalha-
dores realizassem serviços que agilizassem 
as atividades da produção de borracha. Os 
seringueiros, sozinhos, não seriam capazes 
de fazer com que a borracha chegasse a ser 
produzida. Outros trabalhores realizavam 
determinadas tarefas não praticadas por 
seringueiros dentro de um seringal como por 
exemplo: gerente, guarda livros, caixeiro, 
comboeiros, mateiro, toqueiros, caçadores e 
fiscal.

Carlos Alberto Alves de Souza em seu 
livro: História do Acre , novos temas nova 
abordagem, nos fala que os nordestinos, ao 
chegarem na Amazônia, já haviam passado 
por várias restrições às suas vidas. Muitos 
deixaram pais, irmãos, noivas, esposas,e 
filhos, com promessas de um dia voltarem 
ricos. Ao contrário do que pensava a maior 
parte nunca mais retornou a seus verdadei-
ros lares.  

Segundo, Carlos Alberto, o povoamento 
da região Acreana, desde a primeira fase mi-
gratória, resultante do encontro de indígena 
com nordestinos. Os nativos transmitiram 
aos migrantes conhecimentos e habilidades 
imprescindível para a sobrevivência e o 
trabalho no meio da floresta,que era abso-
lutamente adversa da sua terra de origem.  
“Os seringueiros, isto é, o grupo socia repre-
sentante do Acre que trouxe um conjunto de 
traços culturais dos lugares de onde emigrou 
e, em contato com  o novo ambiente, onde 
sofreu um processo de aculturação surgindo 
assim novos valores”. (COELHO,1982,p.45). 
Portanto as características da  cultu-
ra da sociedade Acreana, num sentido 
amplo, constitui-se numa miscigenação 
de valores, atitudes,costumes,crenças e 
experiências,conhecimentos diversificados, 
que foram sendo construídos ao decorrer dos 
séculos.

Os seringais tornaram-se lugares de 
construção de modos de vida, e a religião 
passou a fazer parte desse mundo. Mesmo 
sem a ‘’missa diária’’, esses trabalhadores 
estavam presos à tradição católica. Nota-se 
que esta tradição manifestava-se nos próprios 
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nomes dados aos seringais: São Francisco do 
Iracema, São Sebastião, São Pedro e Santo 
Antônio. Quando os padres apareciam nas 
florestas, nos barracões mais importantes 
para celebrar uma missa, estavam mantendo 
viva a chama do cristianismo entre aqueles 
homens , mulheres e crianças.

É com esta tradição católica que os 
seringueiros celebravam  suas manifestações 
religiosas no Natal, nos dias de São José, 
São Pedro, apegados à fé nas rezas também 
por dias melhores.  Prevalecia a fé em um 
Deus que os defendesse das dominações e 
das mazelas naturais da região e o sonho de 
diasmelhores em uma região rica em Biodi-
versidade, a saber: a borracha.

Conclusão
O sonho de cada migrante pode nos dar 

pistas importantes de como eles são capazes 
de encontrar as mais diversas saídas para 
suas vidas, nos mais longínquos lugares 
desse país. As saídas são muitas para os 
migrantes, mesmo com os caminhos difíceis 
a serem superados. Mas, antes de qualquer 
determinação estrutural do país, das secas 
do nordeste, das questões fundiárias do sul 
e sudeste, da abertura das grandes rodovias 
federais e dos planos de incentivos gover-
namentais, esses migrantes caminham em 
busca de seus sonhos, pelos próprios meios 
e modos.

Desta forma a história deve se preo-
cupar em estudar as experiências vividas 
por migrantes nordestinos na Amazônia, 
trazendo á tona seus interesses de virem para 
a região, suas dificuldades e as saídas encon-
tradas, que foram múltiplas. Não dá para  ver 
somente a figura miserável, da vítima ’coisifi-
cada’, do flagelado sem saída, mas os legados 
culturais deixados por estes migrantes.

Portanto, por mais que tenha  havido 
incentivos, programas, obras, propagandas 
enganosas, etc. Os  sonhos estavam em 
primeiro lugar. Ninguém larga sua terra, 
assim, de repente. Esta migração não deve 
ser vista como’’ sina’’, como destino, como 
se os migrantes estivessem condenados a mi-
grarem para sempre. A migração tem muito 
de pespectivas. Tem uma carga muito grande 
de valores morais. O ato de sair é profunda-
mente significativo. Requer uma tomada de 
posição, que está além dos incentivos e das 
estruturas.

Não existe migração expontânea. Há 
sempre uma pespectiva que move os que 
saem e que deixam para trás suas terras e 
seus modos de vida.

Enfim as dificuldades de um novo viver 
são superadas quando esses migrantes tecem 
suas formas singulares de resistir. E resistem 
à base das condições com que constituem 
seus modos de vida nos lugares em que che-
gam. Sendo assim, podemos perceber a real 
relevância deste trabalho para a a construção 
do conhecimento histórico.

Este trabalho enfocou a migração no 
Acre de 1850 a 1950 através do qual ficou 
concretizado que todos os povos oriundos de 
outras regiões deixaram suas contribuições 
culturais e sociais para sociedade acreana. 

Sendo assim, é viável que o estudo e os 
resultados relacionados ao tema desenvolvi-
do, influenciaram para melhor conhecermos 
da história do Acre, que é tão rico em histó-
rias adormecidas e despercebidas. Portanto, 
depois de muito trabalho, pesquisa, e muita 
leitura acredita-se que os objetivos do traba-
lho foram alcançados, na medida em que pu-
demos responder a problemática instituída 
neste trabalho.
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Introdução
As narrativas Madijas são fontes vivas 

de cultura de uma nação ou de um país, que 
precisam ser tratadas à medida que os fatos 
vão acontecendo dentro de uma comunidade. 
Elas podem nos revelar a formação histórica 
e a identidade do povo brasileiro, neste caso, 
do índio brasileiro, e que por muito tempo 
ficou soterrada ao meio dos escombros do 
silêncio ou da mudez. As narrativas Madijas 
são pontos de reflexão entre gerações, para 
que os mais jovens indígenas possam reviver 
suas origens. Através dessas narrativas po-
demos compreender as peculiaridades cultu-
rais do citado grupo étnico, à medida que vão 
se reformulando em suas compreensões do 
mundo e da vida. 

Até por volta do século XVI, à literatura 
indígena não era visível, nem tão pouco 
descrita por cronistas, que retratava as 
apenas as literaturas oriundas da Europa. A 
narrativa indígena nem mesmo existia para o 
mundo europeu. Gabriel Soares de Souza es-
creve, em 1587, um tratado descritivo sobre 
o Brasil, fazendo as primeiras observações 
sobre aquilo que poderia hoje ser conside-
rado índicos de uma literatura indígena no 
campo da música. Mas nem um documento 
foi registrado de fato sobre tais temáticas. Os 
demais documentos, como: “Gramáticas, vo-
cabulários e descritos formulados,” (MATOS, 
2010, p. 437) não fazia propriamente parte 
do discurso de interesse de quem levava in-
formações descritivas do Brasil para a corte. 

O interesse pelos indígenas se dava 
quase sempre no campo religioso. As infor-
mações etnográficas sobre os indígenas não 
era nem um pouco positiva, apenas algumas 
exceções para aprenderem a evangelizar. Em 
meados do século XVIII, o Brasil vive um 
momento histórico intenso, que antecedia 
o fervor da Independência. A partir daí 
nasce um segmento “estético e ideológico” 
na literatura romântica no Brasil. Uma 
nova identidade nacional era necessária, e o 
indígena é reaproveitado de forma ufanista 
pelos escritores românticos, notadamente 

por José de Alencar e Gonçalves Dias, quase 
sempre de forma idealizada. Portanto, será 
apenas no período Romântico, especialmen-
te no indianismo romântico, que vai existir 
uma preocupação maior com os elementos 
literários do indígena brasileiro. Autores 
literatos e críticos já se preocupam em do-
cumentar e colocar em evidência a harmonia 
que o indígena tem com a natureza. Além 
do mais, embora sujeita a reformulações à 
medida que suas produções tem contribuído 
significativamente com suas textualidades, 
a literatura indígena brasileira constituiu-se 
como um rico repertório histórico, mas que 
por muito tempo, não tinha sido colocada 
dentro de uma estética que correspondesse 
ao interesse deles próprios. 

Mais tarde, já no século XX, ocorria tam-
bém um compromisso maior de investigação 
com a pesquisa folclórica do país, ocasião 
em que os indígenas dão novamente as caras 
nessas textualidades. Também, documentos 
oficiais de etnógrafos, historiadores, ser-
tanistas, antropólogos e folcloristas que se 
dedicaram a pesquisa no campo das ciências 
sociais tiveram o processo de “encorpamento 
e sistematização” analisados pelos seguintes 
teóricos como afirma Neiva de Matos em seu 
artigo ao referir-se sobre as textualidades 
Indígenas no Brasil: Couto de Magalhães 
(O selvagem, 1876), Carlos Frederico Hartt 
(Contribuições de antropologia no vale do 
Amazonas, 1885), Barbosa Rodrigues (Po-
randuba amazonense, 1890), Capistrano de 
Abreu (Rã-txa Hu-ni-ki-i: gramática, textos 
e vocabulário caxinauás, 1914) (MATOS, 
2010, p. 439). Apesar de haver uma preo-
cupação maior a respeito das investigações 
no campo dessas narrativas indígenas por 
tais pesquisadores, a documentação só 
teve uma análise mais detalhada um pouco 
mais tarde, no século XX, pelos etnógrafos 
contemporâneos Claude Lévi-Strauss, Darcy 
Ribeiro, Berta Ribeiro, Carmem Junqueira, 
Lux Vidal, que apesar de existir uma vasta 
documentação em termos de relatos, lendas, 
mitos, ou seja, mesmo sendo considerados 
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ricos culturalmente era mantida em silêncio 
aos olhos da sociedade. Assunto que voltare-
mos a falar adiante. 

Quem são os Madijas amazônicos?
Os Madijas compreendem um grupo 

étnico que habita o Acre, no Sul da Amazônia 
Ocidental. Eles viviam no vale da região do 
Juruá, rica em seringueira, e sobreviveram 
aos mais diversos massacres e migraram 
com frequência de região para região longe 
de seus perseguidores. Em função dessa 
intensa perseguição, posteriormente grande 
parte dos Madijas se concentrou na região 
do alto Purus, onde atualmente há uma 
concentração bem significativa desse grupo. 
Nesse sentido, se faz necessário respeitar a 
cultura daquela nação, não como nação do 
passado, mas lutando por políticas públicas 
modernas, sobretudo trazer para o presente 
e por que não dizer para o futuro os conflitos 
cotidianos, e sua relação com o meio am-
biente, primar por um respeito mútuo numa 
relação de igualdade social.

O extrativismo representou certo trau-
ma para etnias indígenas, especialmente 
para os Madijas, que vivenciaram toda 
sorte de violência física, simbólica e cultural. 
Também vivenciaram mortes, epidemias, 
exploração de homens indígenas, prostitui-
ção de mulheres indígenas, expropriação de 
territórios, dependência econômica. Quando 
grupos indígenas se dispersa pelas florestas, 
acaba se isolando de sua comunidade e 
outros parentes, perdendo sua identidade, e 
certamente sua construção de sentidos sim-
bólicos importantes para sua manutenção 
enquanto povo. Lori Altmann em sua disser-
tação Madija: um povo entre a floresta 
e o rio, aborda o retrato do resultado da 
violência simbólica e física praticados contra 
os Kulinas com a decadência dos seringais, 
quando diz que passaram a ser aviados por 
marreteiros e regatões, roubados de suas 
territorialidades. 

Os primeiros contatos dos Madijas do 
Sul Ocidental da Amazônia brasileira com a 
chamada civilização branca ocorreram por 
volta do século do século XVIII e meados do 
século XIX, com o processo de extração da 
borracha. Atividade que era desenvolvida 
no lado brasileiro pelos seringueiros e do 
lado peruano pelos caucheiros. A atividade 
exploratória desse produto natural tornou-se 

um laço estreito entre a cultura civilizatória 
branca: marreteiros, ribeirinhos, caucheiros 
e os próprios seringueiros que faziam frente 
ao contato com os povos indígenas. Além 
disso, outra forma de contato bem intenso 
foram os regatões que tiveram um grande 
valor cultural e comercial á época, pois, além 
de intermediar o contato entre as diversas 
formas de culturas, também trouxe bastante 
lucro comercial, não para a região propria-
mente dita, mas para aqueles que aproveita-
vam de uma relação comercial desigual para 
enriquecer, sobretudo porque o produto 
comercial mais valorizado no mercado era a 
borracha, apesar de haver outras iguarias era 
nela, que o mercado tinha maior interesse. 

O processo de exploração desses dois 
produtos naturais fez nascer um laço de sub-
missão e exploração em relação à comunida-
de indígena. Tal ação civilizatória foi levada a 
sério pelos conquistadores, que dominaram 
e ainda dominam a cultura nativa. Mas a 
mudança não se deu só no campo comercial. 
No campo da linguagem, devido ao contato 
com marreteiros, ribeirinhos, e principal-
mente com os regatões, que juntamente com 
a relação comercial vinham também novas 
palavras, novas expressões, traziam consigo 
um novo jeito de comercializar e também 
aprendiam outros vocábulos com a cultura 
local, queremos dizer, da região, isso inclui 
tanto a linguagem oral quanto hábitos do 
indígena em outras áreas do conhecimento.

Nunca houve consciência no contexto 
social brasileiro de que o índio fez e faz parte 
de uma construção histórica do país. Desde 
os primeiros contatos com a cultura branca, 
não se levou em consideração que o índio era 
parte integrante e efetiva da identidade cul-
tural brasileira. Os Madijas ou antigos Kuli-
nas, como comumente são mais conhecidos 
a partir de 1870, sobretudo com a chegada 
dos nordestinos na região Amazônica, passa-
ram a ser perseguidos por tais exploradores e 
sofreram pressões por parte dos seringalistas 
para abandonarem as regiões onde mora-
vam. Assim, foram obrigados a migrarem 
para outras regiões por serem considerados, 
segundo os patrões de algumas empresas 
seringalistas pouco produtivos. O processo 
extrativista se corporifica densamente ano 
após ano, onde grupos tribais da Amazônia 
Sul Ocidental foram perseguidos gerando 
terror e extermínio em aldeias que viviam.

 O grupo tenta preservar sua integrida-
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de cultural, sobretudo do que diz respeito à 
língua Kulina, que apesar de alguns homens 
e mulheres falarem português, a escola in-
dígena trabalha com o objetivo de colaborar 
para a recuperação de suas memórias histó-
ricas, principalmente a reafirmação de suas 
identidades culturais brasileiras. Apesar dos 
impactos emocionais, psicológicos e coletivos 
sofridos durante meados do século XIX, por 
causa do período da exploração da borracha 
vinculados às epidemias sofridas por eles, e 
as transformações sofridas no decorrer do 
tempo no plano econômico. 

Os Madijas lutam pelo direito à existên-
cia futura, com diferente modo de pensar, de 
organizar-se e relacionar-se com o mundo 
exterior, sobre o ponto de vista numa pers-
pectiva de integração destes à sociedade 
nacional. No entanto, o momento exige uma 
reflexão voltada para o futuro, onde novas 
temáticas e reflexões devem ser observadas 
nas sociedades indígenas. Evitar expressões 
e o modo de falar dos povos indígenas é es-
tratégia social preconceituosa vista durante 
séculos. Soava como sinônimo de desordem, 
uma vez, que os direitos sociais e políticos 
reivindicados por eles, ancorados em normas 
jurídicas, não eram aceitos socialmente.  

Narrativa – Breve análise da histó-
ria dos cestos Madijas 

Nesta parte do texto, faremos algumas 
considerações a respeito das fontes que utili-
zamos para desenvolver este artigo, em geral 
analisaremos a relação entre identidade e a 
narrativa, que contribuiu na construção da 
história da etnia Madija com a sociedade 
envolvente. Na respectiva narrativa, o mito 
pode ser considerado como as verdades 
que os indígenas buscam para explicar suas 
vivências, ou seja, a narrativa a História 
dos Cestos busca explicar suas vivências, 
como os Madijas se relacionam com o meio 
social desde o tempo das grandes tradições 
do passado. Percebe-se na narrativa certo 
saudosismo de época ideal, uma vez que ele 
parece ter sido um tempo de fartura. Todos 
sobreviviam com grande abundância, onde a 
relação com a natureza era agradável, mas, 
a partir do contato com o homem branco, 
suas verdades foram sendo transformadas 
ao longo do tempo. Nesse sentido, buscamos 
enfatizar o personagem da narrativa Majita-
ti. A narrativa está situada em uma tempo-

ralidade incerta, não propriamente datada, 
embora possamos deduzir que esta época 
é o século XIX, época dos contatos com os 
seringueiros e seringalistas, no interior da 
Amazônia. 

É importante salientar que o texto é 
pertencente ao gênero narrativo, plasmado 
num tempo de um intenso contato com a 
civilização, numa época em que ouve uma 
grande dispersão do grupo e um deslocamen-
to da mata para a margem durante a intensa 
atividade do caucho e da seringa. A realidade 
demonstra que o contato provocou a necessi-
dade no uso de produtos industrializados de 
difícil acesso (machado, terçado, espingarda, 
dentro outros produtos). A narrativa trata 
do trabalho e da relação com o outro – nesse 
caso os trabalhadores da seringa. Fala das 
dificuldades enfrentadas na execução de cer-
tas tarefas na vivência do grupo, numa época 
em que a utilização de objetos pessoais tais 
como: roupa, anzol linha de pescar por um 
lado, facilitava a realização de certas tarefas, 
uma vez que economizava tempo e esforço, 
por outro acarreta dependência. Depois, à 
medida que esse contato ia se intensificando, 
a dependência do grupo também foi aumen-
tando, a tal ponto de passar mais tempo 
trabalhando na produção da borracha com o 
objetivo de trocar por mercadorias.  

O grupo vê-se obrigado a criar estraté-
gias para afirmar-se como grupo de identi-
dade étnico frente à sociedade envolvente, 
considerada fonte de informação de uma de-
terminada data e que está sendo construída 
como fonte de investigação social dos discur-
sos no meio social atual. Essa investigação é 
capaz de oferecer subsídios que possibilitam 
a leitura de diversas formas de inserção so-
cial, na produção de identidade em processos 
de constantes transformações. 

A redução dos territórios das tribos 
amazônicas aumentou a distância entre as 
aldeias, dificultando, muitas vezes, as rela-
ções de parentesco e amizade. O que mais 
uma vez, nos permite perceber que existe 
uma longa e árdua trajetória de memória, 
esquecimento, representações, imaginários 
– e que pode através desses fatores tentam 
compreender os diversos significados, que 
os integrantes desse grupo almejam uma 
identidade de reafirmação. Como diz (SIL-
VA, 200, p. 40). “Isso nos demonstra que a 
identidade depende da diferença”. O que se 
observa é que se trata de um grupo que tem 
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sua identidade marcada de significados, que 
os integrantes da nação Madija nos ensina 
com suas experiências no tempo e no espaço 
ocorre através das narrativas. É importante 
salientar na narrativa de como os cestos iam 
e voltavam por si do roçado, o que signifi-
ca dizer, que existia uma leveza com que o 
modo de vida do grupo se conduzia, no qual 
se conseguia alimento sem maior esforço. 
E o cesto é representado como elemento 
simbólico de fartura e manutenção da vida. 
Essa liberdade de locomoção foi limitada, 
segundo a narrativa, pelo o Outro, pelo 
civilizado. Nesse sentido, a narrativa aborda 
a identidade, o contato, os aspectos mitoló-
gicos, ou seja, a historicidade da narrativa 
só confirma a luta e a importância da cultura 
Sul Ocidental, uma vez, que o grupo luta e 
isso se percebe através da narrativa, dando 
sinais de vitalidade cultural, e que também 
lutam pelo reconhecimento e o respeito da 
sua diferença social e cultural. Isso só de-
monstra que para existir cultura é necessário 
que exista diferença. Tomaz Tadeu silva ao 
tratar dessa diferença e das representações 
da identidade:

A representação inclui as práti-
cas de significação e os sistemas 
simbólicos por meio dos quais os 
significados são produzidos, posi-
cionando-nos como sujeito. É por 
meio dos significados produzidos 
pelas representações que damos 
sentido à nossa experiência e àqui-
lo que somos. (SILVA, 2000, p.17).

A narrativa representa os processos 
culturais que são produzidos por identidades 
individuais e coletivas, que contribuem para 
mudanças e as transformações sociais. Isso 
significa que os fatos apresentados na nar-
rativa dentro de um contexto que permeiam 
uma relação de poder e de interaçôes sociais. 
Sendo assim, tomo como base o contexto 
dessa narrativa como instrumentos de 
identidade no espaço temporal, articulando 
com as intencionalidades e as diferentes 
representações produzida dentro de um 
determinado contexto social. 

A narrativa centra-se também nas di-
versas maneiras de posicionar os Madijas em 
relação de poder, em discursos cotidianos da 
vida em comunidade, e na vida de trabalho. 
Os saberes que produzem como sujeitos, os 
lugares que ocupam, esses aspectos serão vi-

síveis dentro da narrativa. A imaterialidade é 
representada por Majitati e Majo expressan-
do o mito indígena como espírito e por algum 
motivo o não cumprimento de um ritual, é 
lançado uma punição espiritual.  Ainda de 
acordo com os hábitos do grupo, zombar do 
outro está sujeito a uma severa punição de 
um espírito feiticeiro. Majitati aprendiz de 
feiticeiro acredita fielmente que o espírito 
da cobra entra no corpo de Majo e causará 
enfermidade. E posteriormente o feitiço se 
cumpre o referido personagem perde um dos 
braços tornando-se maneta. 

O cumprimento e realização de pes-
soalidade se concretizam como desejo de 
vingança. São regras que precisam se cum-
prir como a convivência diária e a relação 
com o outro na comunidade Madija. O mito 
reflete na vida individual e coletiva entre os 
povos indígena, zombar do outro na narra-
tiva significa um grande desrespeito consigo 
mesmo e com o outro integrante do grupo. 
A narrativa está ligada à produção de suas 
identidades com evidências e visibilidades 
dos acontecimentos ligados a uma realidade 
herdada de uma geração para outra, seja 
como linguagem oral, ou como escrita. 

A nação Madija chama atenção por ten-
tar construir suas identidades priorizando a 
coletividade do grupo. Cabe frisar aqui, a im-
portância do olhar de onde parte tal reflexão, 
do lugar de onde vêm essas representações 
permeadas nas narrativas. Cabe ainda per-
guntar. O que representa o significado dessa 
narrativa para vivência, os costumes e hábi-
tos sociais que caracterizam o grupo. Histo-
ricamente, o índio está inserido no contexto 
social, científico e religioso na formação da 
cultura brasileira. No entanto, essa realidade 
ficou soterrada ao meio dos escombros e do 
silêncio que com as chamadas literaturas de 
minorias tem sido submetida no que concer-
ne à produção literária.

A narrativa é analisada no sentido de 
enriquecer e dar significados ao processo de 
identidade, para isso, faremos uma análise 
interpretativa,  observando suas particula-
ridades e priorizando suas peculiaridades, 
bem como as práticas do grupo em questão. 
Práticas que estão nas entrelinhas da narrati-
va e que também está na relação do contexto 
social, muitas vezes passam despercebidas, 
por que exige uma interpretação mais agu-
çada, mais detalhada. Concordamos com 
Tadeu Silva, ao afirmar que às identidades 
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proporciona alguma certeza em um clima 
que é de mudança:

As identidades em conflito estão lo-
calizadas no interior de mudanças sociais, 
políticas e econômicas, mudanças para as 
quais elas contribuem. As identidades que 
são construídas pela cultura são contestadas 
sob formas particulares no mundo contem-
porâneo – num mundo que se pode chamar 
de pós-colonial (SILVA, 200, p. 25).

 No entanto, tem se observado que a mu-
dança tem se mostrado meio tímida, porque 
vivendo em mundo contemporâneo, ainda 
permanece como literatura de minoria. Essa 
relação de poder é visível dentro da própria 
narrativa entre os personagens Majitati e 
Majo a vingança do primeiro personagem 
atinge não somente seu colega, mas toda 
comunidade Madija é atingida pelo desejo 
de vingança. É importante destacar mais 
uma vez, que os hábitos da vivência do grupo 
com intenso contato com a civilização branca 
em contato com os indígenas do século XIX, 
com a queda das empresas seringalistas, 
que á época foram deslocados do centro da 
floresta para as margens dos rios acreanos. 
Mas a intenção do pequeno índio Majitati 
não era atingir a comunidade, mas defender 
os direitos do seu povo. A narrativa coloca 
em questão temática cotidianas (a vingan-
ça, poder, a relação de trabalho, a relação 
de gênero, isto é, a relação entre homens e 
mulheres) e a reação dessas relações dentro 
da comunidade e da sociedade envolvente. 
Concretamente se trata da história da agri-
cultura e o cesto representa também certo 
conforto nas coletas de alimentos realizadas 
pelas mulheres. 

A narrativa é rica também na questão 
de gênero, pois o cesto aqui, em questão, foi 
criado para trazer-lhe certo conforto para 
as mulheres indígenas. A coleta da agricul-
tura, realizada muitas vezes pelas mulheres 
tornava-se cansativas, daí a necessidade do 
auxílio do cesto mágico. A divisão de tarefa 
era definida dentro do grupo, como acontece 
ainda hoje, de certa forma. À mulher cabia 
pescar, ir á roça, cuidar das crianças, ou seja, 
faziam tarefas ligadas ao circulo doméstico. 
Ao homem era destinada tarefas ligadas à 
caça e a pesca, bem como visitas aos paren-
tes. No entanto, como as mulheres muitas 
vezes realizavam tarefas masculinas. E o 
cesto surgiu como forma de amenizar as ati-
vidades exaustivas nas tarefas das mulheres 

indígenas. 
A cobra dentro da narrativa é vista 

como elemento mitológico para o grupo e 
tem um significado real dos fatos e dos re-
latos das vivências, dos hábitos e costumes, 
que são passados de geração em geração de 
acordo com o pensamento e com a realidade 
de cada grupo ou etnia. Assim, ao narrar 
um mito de criação significa também dar 
explicação a uma realidade cultural para o 
indígena. Nesse sentido, buscam explicação 
para a necessidade que temos como seres 
humanos de dar explicações para as coisas, 
as experiências, daquilo em que cremos tan-
to para cultura material quanto a imaterial 
para darmos sentido as nossas vivências. De 
cunho narrativo, cada nação indígena possui 
uma forma particular de mito, que varia 
entre temática e cultura.

Em 2003, a estudiosa da literatura que 
aborda a temática do mito, Helena Nagamine 
Brandão, já explicava o valor do mito para a 
língua. “O mito é uma narrativa de compo-
sição simples que tem uma preocupação ex-
plicativa”, atendendo a uma necessidade que 
temos como seres humanos de dar sentido às 
coisas, para os fenômenos que os cercam. A 
narrativa enfoca temas que tocam as raízes 
culturais de um povo e certamente nos revela 
seu conhecimento de mundo, seu modo de 
ver a realidade. Dessa forma o mito cons-
titui um gênero narrativo que faz parte da 
construção da identidade um povo. Segundo 
Sarlo em Tempo Passado,

(...) as narrações históricas de 
grande circulação, um fechado 
circulo hermenêutico une a recons-
tituição dos fatos à interpretação 
de seus sentidos e garantem visões 
globais, aqueles que, na ambição 
dos grandes historiadores do sé-
culo XIX, foram as sínteses hoje 
consideradas ora impossíveis, 
ora indesejáveis e, em geral, con-
ceitualmente errôneas. (SARLO, 
2007, p. 12-13).

A explicação, como as coisas funcionam 
dentro do grupo, através de uma cobra o fei-
tiço foi concretizado. A parir daí existe uma 
série de nuances a respeito do mito. Helena 
Nagamine Brandão interroga por que estu-
dar os mitos? E afirma que:

Inicialmente transmitido de forma 
oral, o mito é uma narrativa que 
revela, num determinado momen-
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to histórico, a necessidade que os 
seres humanos têm de compreen-
der o universo e entendê-lo como 
um todo (BRANDÃO, 2006, p. 12-
13).

A busca de compreender esses fenôme-
nos naturais ao mesmo tempo, que tornam-
se dinâmicos e ganham significados culturais 
à medida que apresenta um mundo antigo 
é postura típica do mito. Ainda conforme 
Brandão o mito conserva situações, que, sem 
ele, estariam esquecidas. O mito consagrou-
se como um meio de buscar a verdade, o sen-
tido, e o significado das coisas, contando com 
sabedoria da vida. Por isso, possui importân-
cia fundamental nos estudos humanísticos, 
nos quais se inserem os estudos de literatura. 

A história dos cestos
Antigamente o cesto ia e voltava 
(para a roça e mato) por si só. 
Majo zombava de Majitati en-
quanto ambos se embalavam no 
balanço.
-Majitati chamou Majo. Depois 
Majitati, sob o efeito de Dori, jogou 
feitiço sobre a cobra.
Então a cobra mordeu o braço de 
Majo e seu braço quebrou. 
Por ser gozador, Majo tornou-
se maneta. Então, por vingança, 
Majo queimou o cesto e este desa-
prendeu a andar numa perna só. 
Hoje, uma vez que o cesto não sabe 
mais andar sozinho, os Kulinas 
precisam carrega-lo (ALTMANN, 
1994, p.59).

Analisando a narrativa do ponto de 
vista interpretativo, é preciso levar em 
consideração a universalidade e da enorme 
variedade que existe.  A relação de poder que 
exerce o personagem Majitati (jogou feitiço 
no colega) no seu colega Majo.  Este último 
personagem se encontra em uma determi-
nada situação de subordinação.  Majitati se 
apresenta como elemento de complicação no 
transcorrer do enredo; o clímax: Majo ficou 
maneta; o desfecho: a vingança de Majitati 
sobre o colega atingiu toda comunidade, 
os cestos que faziam os serviços pesados 
do grupo, a partir de então não souberam 
mais andar sozinhos. Dessa forma se expli-
ca o inominável das situações míticas ou, 
como indaga a pesquisadora Maria Inês de 
Almeida, ao discutir o contexto literário da 

produção indígena:
Como reencontrar Homero no tex-
to literário, se não reinvestindo 
esse texto da sua carga mítica, re-
ligando-o pelo laço do imaginário 
ao real, como pura verdade? Quer 
se trate de mitos, contos ou lendas, 
todas essas narrativas só existem 
em situação de serem contadas. 
(ALMEIDA, 2004, p. 234). 

Com estrutura bem simples, a narrativa 
apresenta duas personagens protagonista: O 
aprendiz de feiticeiro e seu colega Majo, cada 
um com suas respectivas funções específica 
dentro da narrativa.  A roça, o mato, a cobra 
são as partes explícitas no texto. No entanto, 
uma parte implícita também que está nas en-
trelinhas cria situações prenhes de sentido, 
especialmente no que tange aos significados 
e funções que cada indivíduo articula no 
interior do grupo social. A historicidade da 
composição da narrativa, cuja trama gira 
em torno da vingança e do feitiço, exige um 
olhar detalhado dos fatos sociais e culturais 
peculiar a este povo indígena. Isso porque a 
narrativa Madija tem um peso histórico no 
processo de identificação histórica da própria 
cultura, bem como pela sua produção de suas 
simbologias. 

Considerações finais
O texto apresenta várias temáticas, além 

de um extenso universo de hábitos e costu-
mes do grupo Madija, observando aspectos 
sociais dentro e fora da aldeia, e porque não 
dizer do indígena, e das suas necessidades de 
transformações. Vale ressaltar, ainda, o con-
texto econômico, político e religioso, os quais 
estão inseridos as falas dos personagens, 
quando na verdade, estão tentando recons-
truir e reviver uma época áurea perdida num 
passado remoto difícil de ser recuperado. 
Entendemos que essa narrativa funciona 
como um elo de saudosismo do povo Madija 
em relação ao seu passado. Quando o (cesto 
desaprendeu a andar sozinho), em outras 
palavras, representa um laço de experiên-
cia, que se acarreta ao longo dos tempos. A 
narrativa apresenta elementos intrínsecos 
de transformação cultural, principalmente 
quando o homem se transforma em animal 
(cobra), que simboliza castigo, punição – se-
gundo Altmann. 

Esses valores e crenças apresentados 
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são fatos que se instituem como forma de 
expressão de tempo que media o passado e 
o presente (Altmann). A narrativa apresenta 
uma ação social de participação na vida, para 
representar o que somos, e o que fazemos. 
Assim, pensar a narrativa Madija do Purus, 
significa levar em consideração nossas 
próprias experiências de mundo, é dar sig-
nificado àquilo que fazemos no cotidiano, e 
pressupõe sequências de fatos portadores de 
conhecimentos do passado que permeiam o 
presente.

O estudo desta narrativa nos possibilita 
entender, no plano da representação literá-
ria, o que essas pessoas viveram, levando em 
conta os aspectos externos regional, enfren-
tados por essa etnia. Através dela se pode 
perceber sua própria condição, enquanto 
ser social integrante de uma sociedade do-
minada em oposição à sociedade dominante 
e a necessidade de superar essas dimensões 
simbólicas das ações sociais: religião, ideolo-
gia e senso-comum.

Os personagens (Majitati e Majo) repre-
sentam uma estreita relação de convivência 
social diária e de intenções entre os Madijas. 
Eles mostram a diversidade e o comporta-
mento do grupo, que se constitui num amplo 
campo discursivo. Há uma perspectiva de 
entender o lugar de onde narra e quem narra 
e de onde parte o conceito de narrar. Isso 
se dá devido a necessidade de conhecer a 
historicidade e a identidade num processo 
de construção discursiva, em consonância 
com o pensamento de Tomaz Tadeu da Silva, 
ao dizer que as políticas de identidades era o 
que definia os movimentos sociais:

A política de identidade concentra-
se em afirmar a identidade cultu-
ral das pessoas que pertencem a 
um determinado grupo oprimido 
ou marginalizado. Essa identidade 
torna-se, assim, um fator impor-
tante de mobilização política (SIL-
VA, 2000, p. 34).

Em outras palavras, essa mobilização 
envolve uma política de celebração das pe-
culiaridades que cada grupo étnico possui. 
Dessa maneira, é importante compreender 
como esse grupo vai reformulando suas pro-
duções simbólicas é uma forma de garantir 
suas diferentes singularidades. E os fatores 
que determinam cada grupo étnico são di-
versos. Podem ser constituídos dos processos 

históricos, linguísticos, artístico e religioso. 
E pensando dessa forma, acreditamos que 
cada indivíduo que pertence a uma determi-
nada etnia não pode ser considerado sujeito 
imutável, mas em constante movimento, 
seja ele branco, negro ou índio – pertencente 
a qualquer grupo étnico ou social.
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Introdução
Como tais crimes em massa foram 
possíveis? Quais manipulações da 
linguagem e dos espíritos intervie-
ram para preparar a “passagem 
ao ato”, sobretudo com a elabora-
ção prévia de um imaginário e de 
justificativas? Como se articula e 
alucina a mecânica do assassínio? 
Como isso pode acontecer? Como 
se pode chegar a matar milhares, 
dezenas de milhares, até mesmo 
milhões de indivíduos indefesos? E 
por que, além disso, fazê-los sofrer, 
violentá-los, martiriza-los antes de 
destruí-los? Como isso pode acon-
tecer?

O Genocídio é um delito que afetou mi-
lhares de indivíduos pelo mundo, causando 
o exterminou de milhares de pessoas por po-
sição política, racial, crença, etnia e religião. 

Muitas vezes faz-se necessário a defini-
ção etimológica de uma determinada palavra 
para a sua correta compreensão. Assim, para 
que possamos compreender o que é genocídio 
e o seu significado, mister se faz a definição, 
primeiro, da palavra genocídio:

Diz o lexicógrafo Sacconi: “Extermínio 
completo de um grupo nacional, religioso ou 
étnico” (SACCONI, 2008, p.292).

O filólogo Soares Amora, traz a seguinte 
definição de genocídio “Qualquer ato per-
petrado com a intenção de destruir total ou 
parcialmente grupo nacional, étnico, racial 
ou religioso.” (AMORA, 2012, p.584).

Em termo jurídico, se define Genocídio 
como a destruição ou massacre no todo ou 
em parte de grupo nacional, étnico, racial ou 
religioso, bem como causar lesões graves a 
integridade física e moral, além de submeter 
intencionalmente esses grupos a condições 
de existência capazes de ocasionar-lhe a 
destruição física total ou parcial ou mesmo 
adotar medidas que impeçam o nascimento 
dos mesmos. Entende-se, assim, no sentido 
jurídico, que genocídio é um ato criminoso 

contra um grupo humano, no qual ocorre o 
extermínio ou a destruição no todo ou em 
parte de um grupo nacional, étnico, racial ou 
religioso.

O termo Genocídio origina-se do grego 
–”genos” que corresponde a “raça”, “tribo” 
ou “nação” e do termo de raiz latina “-cida” 
que significa “matar”. 

De forma geral, genocídio é a des-
truição de um grupo humano, seja 
racial, étnico, religioso ou nacio-
nal, cometido com a específica in-
tenção de extermínio desse grupo, 
podendo ser levado a efeito de for-
ma física, matando ou mutilando 
as pessoas, submetendo-as a con-
dições desumanas, sem chances de 
sobrevivência, (como nos campos 
de concentração), a escravidão no 
trabalho que causam a morte por 
inanição ou por enfermidades, ou 
de forma biológica, com o propó-
sito de impedir a reprodução por 
meio da esterilização, o aborto 
compulsivo e outras formas vio-
lentas para interferir no cresci-
mento de determinada raça, etnia 
ou formação política, bem como 
o sequestro de crianças para que 
sejam criadas por outros grupos, 
enfraquecendo os de suas origens 
(RAMELLI, 2010, p.120). 

Desse modo, podemos entender e 
justificar o significado de genocídio como “a 
exterminação sistemática de pessoas, tendo 
como principal motivação as diferenças de 
nacionalidade, raça, religião e, principalmen-
te, diferenças étnicas. É uma prática que visa 
eliminar minorias étnicas em determinada 
região”.

Em 1944 o termo “Genocídio” foi abor-
dado pela primeira vez pelo judeu polaco 
Raphael Lemki para designar o extermínio, o 
homicídio e a sujeição de pessoas ou grupos 
por diferenças étnicas, raciais, religiosas e 
nacionais. 

Desde a Antiguidade que homicídios 
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contra grupos vulneráveis vêm sendo prati-
cados: Do holocausto ao extermínio de povos 
indígenas (na época da colonização) que 
foram perseguidos, agredidos fisicamente 
e sexualmente, torturados, escravizados e 
exterminados pelo uso da força de homens. 
Homens não, animais. Esse processo de 
destruição ou assassinatos em massa decorre 
do “poder” de apropriação pelas riquezas 
naturais e minerais desses grupos. 

Pouco mais tarde o nome surge quando 
da instituição do Tribunal Penal de Nurem-
berg, ou seja, o julgamento dos alemães 
contra crimes de guerras e outros. 

Registre-se os crimes  contra a humani-
dade foram e são cometidos tanto em tempo 
de guerra como de paz. “O genocídio é a 
negação do direito   de existência  dos grupos 
humanos, do mesmo modo que o homicídio 
é a negação de viver dos seres humanos indi-
viduais” Afirma Pablo Ramelli (2010, p.78 )

O crime de genocídio é tão antigo 
quanto a história do mundo. As 
guerras entre as civilizações e as 
diferenças de raças, ideologias, 
etnias e religiões  levaram muitos 
povos à destruição em massa. O 
genocídio sempre existiu na Histó-
ria, como a perseguição aos judeus 
antes de Cristo, verdadeiros mas-
sacres contra povos inteiros, mo-
vidos pelas diferenças raciais, re-
ligiosas ou  políticas. A consciência 
jurídica condenava esses atos  mas 
não os considerava ilícitos e que 
deveriam ser punidos. Mas, pre-
cisamente por ocasião da guerra 
que ensanguentou o mundo entre 
os anos de 1939 a 1945, com as ma-
tanças e perseguições praticadas 
pelo nacional-socialismo alemão, 
é que foi cogitada a ideia de se 
definir como crime e, consequen-
temente, punir semelhantes atos 
atentatórios à consciência jurídica 
dos povos (POWER, 2004, p.88).

A matança em massa de grupos por 
questões de raça, etnias e religiões sempre 
existiu, antes mesmo de Cristo. Todavia 
esses crimes eram em virtudes das guerras 
entre as civilizações por questões de limites 
fronteiriços e por ideologias. 

A terminologia que ficou conhecida na 
sociedade internacional como Genocídio 
veio após o maior derramamento de sangue 
e perseguição dos alemães aos judeus. Os 

massacres eram resultados de um país em 
ascensão. Um país que tinha por objetivo 
“purificar” e depois “destruir”. 

A priori o discurso de Jacques Sémelin, 
utilizado na epígrafe de abertura deste breve 
artigo encontra-se em sua obra Purificar 
e Destruir, na qual discorre sobre a shoah 
judaica da Segunda Guerra Mundial, as lim-
pezas étnicas da ex-Iugoslávia, o genocídio 
da população Tutsi de Ruanda e, ainda, os 
genocídios armênio e cambojano. Sémelin 
busca respostas que nem mesmos os grandes 
historiadores conseguiram responder. Nem 
mesmo François de Chateaubriand que ficou 
conhecido como o “vingador dos povos” con-
seguiu responder a certas indagações. 

Perguntar como tais crimes foram pos-
síveis ou como se justificavam é por deveras 
instigante. Não há respostas plausíveis para 
a barbárie. No lugar de palavras apenas o 
silêncio. “Como narrar o horror inenarrável e 
testemunhar sobre a violência que está além 
da compreensão humana?” (AGAMBEN, 
2008). 

Narrar ou contar histórias de assassina-
tos, de extermínios ou destruição de pessoas 
por questões de nacionalidade, etnia, raça ou 
religião é deveras dolorido, porque apesar 
dessas histórias estarem no passado, elas 
estão vivas em nossas corpos (memória) e 
mentes (cultura).

As histórias dos massacres ou genocí-
dios é de fato o “horror vivido pela huma-
nidade” é um fato que muitos relegam ao 
esquecimento, não para ocultar a “história de 
horror”, mas porque essa história, ainda hoje 
causa dor e sofrimento.

É difícil falar e/ou escrever sobre o as-
sunto, pois a cada hora, minuto ou segundo 
nos fogem as palavras e no lugar dessas pala-
vras um vazio se estala em nossa memória. É 
dolorido pensar nos homens, nas mulheres, 
nas crianças, nos negros e nos indígenas que 
foram massacrados, mutilados pela lâmina 
de uma espada ou facão, ou  vitimados por 
um projétil  de uma arma de fogo.

Através do tempo presente, do agora 
(mesmo não estando presente naquele ce-
nário de horror) nossa memória reproduz o 
medo e a dor daqueles que foram extermina-
dos ou destruídos pelos seus pares. 

Assim sendo, o nosso objetivo é dar visi-
bilidade sobre um dos fenômenos mais terrí-
veis da história da humanidade: o assassinato 
em massa que deixou marcas indeléveis no 



964

corpo (memória) e na mente (cultura) des-
ses grupos da sociedade internacional, tão 
complexos, estratificados, miscigenados e 
plurais. Um “enigma insondável [um] buraco 
negro diante do qual a compreensão humana 
titubeia”. Afirma Jaques Sémelin em sua 
majestosa e vertiginosa Purificar e Destruir.

Os Crimes de Genocídio na História 
da Humanidade

O Genocídio é a destruição de um 
povo inteiro por suas origens étni-
cos ou nacional e se resumem em 
uma única palavra de nossa época, 
uma realidade horrenda que exige 
uma resposta histórica.

(Kofi Annan)

O crime de Genocídio na história da 
humanidade nasce ao mesmo tempo com a 
própria humanidade, entretanto para ser-
mos exatos em um espaço/tempo da história 
datamos o Genocídio com o nascimento de 
uma Alemanha nazista e o poderio de Hitler. 

Jacques Sémelin em sua obra Purificar 
e Destruir afirma que:

O extermínio dos judeus: descobrir 
o horror... e nada fazer [ foram 
ouvidas com] as informações a 
respeito do massacre de judeus na 
Europa [...] Hitler queria manter 
segredo sobre a morte em massa 
dos judeus. Mas a iniciativa de ex-
termínio logo se tornou conhecida 
em várias capitais europeias [...] 
As execuções em massa tinham 
testemunhas: militares alemães, 
representantes dos Estados saté-
lites do Reich e até sobreviventes. 
As informações sobre os massacres 
perpetrados pelo Einsatzgruppen 
foram as primeiras a se espalhar. 
Depois, outras notícias começa-
ram também a circular a respeito 
das matanças por gás (SEMELIN, 
2009, p.210).

O poder hierárquico do Führer ordenou 
a morte de milhares de seres humanos, bem 
como de doentes mentais e enfermos como 
melhoria de “raça”. Em 1939 instruiu seus 
seguidores ao ataque contra a Polônia. O 
horror foi concretizado com milhares de 
judeus e poloneses sendo mortos com gás 
(monóxido de carbono). “Os judeus esta-
vam sendo mortos em massa no território 
polonês”. Afirma Sémelin (2009, p.210). Os 

judeus foram traficados e maltratados como 
animais “[...] transportados, em condições 
de terrificante horror e extrema brutalidade. 
Os que têm capacidade física são explorados 
até a morte em campo de trabalho”. Enquan-
to que “deixam morrer de fome os enfermos 
ou os massacram em execuções maciças” 
(SÉMELIN, 2009, p.214).

O número de vítimas dessa barbárie 
sangrenta foram milhares: homens, mulhe-
res e crianças inocentes sentiram o peso do 
“purificar para destruir”. [As] “vítimas dessas 
crueldades sangrentas se eleva a várias cen-
tenas de milhares de homens inocentes, de 
mulheres e de crianças” (SÉMELIN, 2009, 
p.214).

Na Bósnia também não foi diferente do 
cruel massacre sangrento contra inocentes. 
Ocorreu no território da Bósnia a “purifica-
ção étnica”. Sarajevo mostrou seu poder de 
fogo durante três longos anos aprisionando 
os “habitantes de Sarajevo, ameaçados dia e 
noite pelos canhões e metralhadoras dos sér-
vios” (SÉMELIN, 2009, p.216) não sabiam 
a quem recorrer. Fugiam de um campo para 
o outro, mas em cada região ecoava tiros a 
ermos.

Milhares de homens, mulheres e crian-
ças inocentes foram vitimas da violência. 
“Massacres de muçulmanos haviam sido 
perpetrados na região. Em seguida, veio a 
descoberta das práticas de estupros sistemá-
ticos nas regiões de Split e Tuzla” (SÉMELIN, 
2009, p.218). Revelou-se assim, o que todos 
temiam e sabiam: uma verdadeira “limpeza 
étnica”.

Em Ruanda o caos tomou conta da 
população. A barbárie teve inicio com o trá-
gico atentado contra o presidente ruandês. 
Era o chamado “conflito contra os negros”. 
Homens, mulheres e crianças eram massa-
crados e esquartejados a luz do dia. De um 
lado os hutus, do outro os tutsis.

No século XIX, os tutsis e os hu-
tus de Burundi eram mobilizados 
conjuntamente para combater os 
tutsis e os hutus de Ruanda que, 
por sua vez, também se uniam. Por 
quê? Porque havia um processo 
nacionalista em gestação dentro 
da nação burundinesa, por um 
lado, e da nação ruandesa, por ou-
tro. Nessa época, não se tratava de 
um conflito entre os hutus e tutsis 
de Ruanda, de tal modo os proces-
sos nacionalistas eram determi-



965

nantes. No tempo pré-colonial, um 
hutu, ministro de um rei tutsi, po-
dia ser mais importante do que um 
pequeno chefe tutsi de província. 
Fala-se mesmo da possível passa-
gem da mesma pessoa de uma das 
condições para a outra. A partir da 
colonização, hierarquizaram-se as 
etnias africanas como se hierar-
quizaram as raças, os brancos em 
cima, os negros embaixo. Foi então 
que criaram os germes contempo-
râneos do conflito atual. (KI-ZER-
BO, 2006, p. 52).

Com o assassínio em massa “os negros 
de Ruanda, independente de sua “etnia”, 
passaram por um dos mais humilhantes e 
bizarros episódios já registrados a respeito 
da “inferioridade humana” da raça negra” 
(POWER, 2004, p.87).

A barbárie durou exatamente cem dias 
deixando um rastro de sangue por todo o 
território ruandês e o “mais triste é que o re-
sultado dessa dominação é pouco conhecido” 
(POWER, 2004, p.87). 

Os tiros em Ruanda foram silenciados 
pela lâmina afiada dos facões. Cabeças rola-
vam, membros decepados, sangue jorrando 
como  fonte no deserto de águas caudalosas 
e vermelhas. 

A tragédia de Ruanda (1994) vitimou 
mais de mil tutsis. Estima-se que foi de todas 
a mais cruel e sangrenta da história dos cri-
mes de Genocídio. Aconteceu exatamente há 
dezoito anos e “resultou em quase um milhão 
de assassinatos. Vizinhos matavam vizinhos. 
Médicos, professores e até mesmo padres 
tornaram-se exímios matadores e mataram 
pessoas de todas as ocupações e classes so-
ciais” (POWER, 2004, p.87). Talvez a maior 
carnificina que a história contemporânea 
presenciou e registrou como a “limpeza étni-
ca” da face da terra.

Ruanda apelou para o público sobre 
a barbárie que a vitimava. Mas ninguém a 
ouviu. Os gritos dos ruandeses foram sim 
ouvidos em todos os cantos do planeta, 
mas infelizmente os chefes de Estados da 
sociedade internacional silenciaram o apelo 
de homens, mulheres e crianças inocentes 
mortas pela lâmina de um facão hutu. “O 
genocídio praticado em Ruanda é, sem dúvi-
da, o evento recente mais trágico da segunda 
metade do Século XX. São massacres que 
não foram frutos de uma explosão de loucura 

coletiva, e sim, a expressão de ódio cultivado 
por muitos anos” (POWER, 2004, p.119). 

Falar sobre Genocídio causa uma im-
pressão de que o genocídio se banaliza. Con-
tudo se banaliza por parte de quem comete o 
genocídio. Entretanto não foi a evidencia da 
barbárie, mas a forma bárbara por parte de 
quem organizava e executava a matança.

Dos Massacres e dos Genocídios de 
indígenas na Panamazônica

Morrer sem deixar um sulco, um 
risco, uma sombra,
A lembrança de uma sombra
Em nenhum coração, em nenhum 
pensamento,
Em nenhuma epiderme.

(Manoel Bandeira)

Cerca de 1,5 milhões de mortes foi o sal-
do do genocídio indígena no Brasil, provoca-
do pelo colonizador, na época da colonização 
do território brasileiro.

Ao longo da história da colonização do 
Brasil milhares de índios foram vítimas do 
trabalho análogo(escravo), fome, confina-
mentos, conflitos por questão de terras com 
fazendeiros, seringalistas, garimpeiros e 
assassinatos em massa.

Muras, Ticunas, Guaranis, Ianomâmis, 
Aruaques, caxinauás, Campas Aiamarás, Avá 
guarani (chiriguano), Nazca, Amahuaca e 
tantos outros violados, traficados e assassi-
nados.

A causa pela qual os espanhóis 
destruíram tal infinidade de almas 
foi unicamente não terem outra 
finalidade última senão o ouro, 
para enriquecer em pouco tempo, 
subindo de um salto a posições que 
absolutamente não convinham a 
suas pessoas. Enfim não foi senão 
a sua avareza que causou a perda 
desses povos e quando os índios 
acreditaram encontrar algum 
acolhimento favorável entre esses 
bárbaros, viram-se tratados pior 
que os animais e como se fossem 
menos ainda que o excremento das 
ruas; e assim morreram sem fé e 
sem sacramentos, tantos milhões 
de pessoas (LAS CASAS, 2001, 
p.18).  

O discurso de Frei Bartolomé Las Casas 
supracitado simplesmente não é antigo, não 
é moderno, é simplesmente é verdadeiro e 
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deixou marcas indeléveis na memória e no 
corpo desses homens e mulheres,  que foram 
os primeiros habitantes dessa verde/negra/
vermelha terra chamada Brasil. 

O colonizador não apenas aprisionou 
corpos, mas também línguas, bem como 
massacrou a etnia dos povos indígenas. Res-
salta-se, que os demais assassinatos supraci-
tados vividos pelos indígenas da Amazônia, 
na época da colonização desencadeou um 
brutal e sangrento extermínio contra os pri-
meiros habitantes do Brasil. Era sabido que o 
massacre tinha por objetivo exterminar essa 
gente por um “punhado de ouro”. Esse ouro 
que levou os espanhóis comandados por 
“Aguirre” ao Eldorado.

A conquista da América e a sua 
posterior colonização, foi um em-
preendimento gigantesco, que sem 
dúvida alguma mudou os rumos 
da civilização ocidental. Esta obra, 
cujas marcas principais estão di-
retamente relacionadas a expan-
são marítima e comercial levada 
a cabo pelos países ibéricos (Por-
tugal e Espanha) no final do século 
XV, realizou-se com a perda de mi-
lhões de vidas e o extermínio com-
pleto de muitas civilizações indíge-
nas. Se por um lado o Novo Mundo 
representava um eldorado de 
oportunidades para europeus ávi-
dos por riquezas e metais preciosos 
(ouro, prata e cobre), por outro ele 
se transformou num verdadeiro 
inferno e numa dolorosa provação 
para aqueles que se submeteram 
pela força, ao jugo dominador das 
nações europeias, notadamente da 
Espanha (Las Casas, 2001, p. 32).

O assassinato em massa de milhares de 
indígenas se deu pela ganância do homem 
branco, ou seja, pelo colonizador. O Novo 
Mundo então descoberto (de nada tinha de 
descoberto, pois só se descobre o que está 
perdido, e esse mundo no qual eles os espa-
nhóis e depois os portugueses denominavam 
de “novo mundo” sempre esteve ali) oferecia 
uma riqueza jamais vista pelos espanhóis: da 
paisagem exuberante, exótica e paradisíaca 
aos minerais reluzentes e brilhantes, que  
ofuscavam os olhos desses desbravadores 
(colonizadores) os quais viram nessas terras 
a oportunidade de enriquecimento rápido 
e fácil. Entretanto, para se constituírem 
como verdadeiros senhores dessa natureza 

paradisíaca os que ali viviam teriam que ser 
cruelmente sacrificados e assassinados.

A busca por riquezas e a conversão 
dos índios ao cristianismo foram, 
entre outros fatores, as bases mo-
tivadoras do projeto colonial em 
território americano. O segundo 
objetivo era constantemente uti-
lizado para mascarar o primeiro 
e em busca deste, inúmeras atro-
cidades foram cometidas contra 
os povos dominados. A cruel ma-
tança de indígenas, bem como a 
ganância e a sede espanhola por 
metais preciosos, foi muito bem 
retratada por Frei Bartolomé de 
Las Casas (testemunha ocular de 
tais acontecimentos), que jamais 
ficou calado diante do tratamento 
desumano dispensado pelos colo-
nizadores aos povos nativos: Des-
sa forma, o choque entre ambas 
tornou-se inevitável e a reação 
indígena assumiu as mais varia-
das formas: hostilidade, guerra, 
suicídios em massa, movimentos 
de resistência religiosa, etc. Refe-
rindo-se a extinção quase que com-
pleta da população nativa da ilha 
de Hispaniola, Vinte anos, desde o 
desembarque de Colombo, a popu-
lação dessa ilha densamente habi-
tada havia sido quase varrida pela 
guerra, pelas doenças, pelos maus 
tratos e pelo trauma resultante dos 
esforços dos invasores para obrigá
-la a aceitar modos de vida e com-
portamento totalmente desvincu-
lados de sua experiência anterior 
Mas quais foram os motivos (além 
é claro da obsessão por riquezas e 
metais preciosos) que levaram os 
espanhóis a adotar um comporta-
mento bárbaro e cruel em relação 
aos povos nativos? Para se enten-
der tal cenário, é preciso voltar um 
pouco no tempo, recuando por in-
termédio do mesmo até os primór-
dios da colonização espanhola na 
América ( ELLIOT, 1998, p. 153).

Os indígenas foram aprisionados, vio-
lentados, torturados e assassinados. Os mais 
fortes eram obrigados a trabalhos forçados, 
enquanto que os mais fracos foram extermi-
nados de pronto. 

A história da colonização foi escrita com 
sangue e com a escravidão dos gentios da 
terra chamada Brasil.
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Tem razão Frei Bartolomé de Las 
Casas, ao afirmar que a história da 
conquista e colonização da Améri-
ca, foi uma obra escrita com san-
gue. Comportando-se como verda-
deiros tiranos, os espanhóis cegos 
pela cobiça e pela avareza, não 
mediram esforços para alcançar 
os seus objetivos coloniais. A con-
ta dessa sanha conquistadora, foi 
paga pelos pobres nativos com o 
ceifamento precoce de suas vidas. 
Entretanto, para os colonizadores 
isso não possuía a menor impor-
tância, pois uma vez que os seus 
intentos, mesmo os mais espúrios, 
fossem plenamente satisfeitos, as 
demais coisas em nada lhes inte-
ressavam (ELLIOT, 1998, p. 154).

Tudo isso sugere que a história dos as-
sassinatos em massa está ligada diretamente 
a questões politicas, sociais e econômicas.

Seja na ficção ou na realidade que fatos 
como esses são lembrados e revividos para 
que essa “mancha negra” da história da hu-
manidade não venha a se repetir.

Crimes de Genocídio foram denuncia-
dos na mídia, na literatura e no cinema. Na 
literatura de Alberto Rangel, Euclides da 
Cunha e tantos outros que com suas “penas” 
denunciam a barbárie contra os “povos da 
floresta”.

Alberto Rangel em sua obra Inferno 
Verde traz à baila o conto a “decana dos 
Muras” que narra a história da última sobre-
vivente do Muras, grupo indígena que habita 
o centro e o leste do Estado do Amazonas. 
Os Muras eram incivilizados e como tal 
resistiram bravamente ao aprisionamento, 
por conta disso por diversas vezes foram 
atacados e muitos foram assassinados.  “O 
seu povo espalhara-se, em remotos tempos, 
das corcovas da serra de Parintins à foz do 
Jutaí. Mas o dolo e as violências do coriúa, 
enganador e malvado, haviam-lhe extermi-
nado os antepassados”.

Inicialmente, a matança era por conta 
da ganância. Hoje a matança se relaciona 
com as mais diversas causas.

Vale lembrar o massacre dos índios Ti-
cunas em 1988 que ficou conhecido como o 
“Massacre do Capacete” ocorrido a 1116 qui-
lômetros da cidade de Manaus. O massacre 
do Capacete deixou um saldo de 4 mortos, 23 
feridos e 10 desaparecidos.

De acordo com o relatório “Violência 
contra os Povos Indígenas no Brasil” elabo-
rado pelo Conselho Indigenista Missionário 
- CIMI o genocídio continua. Milhares de ín-
dios são assassinados por questões de terras. 
Milhares comentem suicídio ocasionado por 
distúrbios da civilização moderna e outros 
tantos morrem em decorrência da falta de 
assistência médica hospitalar.

Em 1993 12 índios ianomâmis foram 
assassinados barbaramente por 22 garim-
peiros. O Superior Tribunal Federal – STF 
julgou e condenou os assassinos em crime de 
Genocídio.

No ano de 2010 ocorreram 27 assassina-
tos em massa de indígenas. Em 2011 Crianças 
e jovens indígenas foram apedrejadas dentro 
de um ônibus quando saiam da Terra Indíge-
na Cachoeirinha em Miranda (MS). 

O que chegou com o colonizador enrai-
zou-se, pois até hoje milhares de indígenas 
são mortos. Suas terras são invadidas, suas 
mulheres e crianças são violadas, estupradas 
e vilipendiadas. Sua língua ninguém mais 
escuta e sua cultura é dizimada pelo poder 
do homem branco.

 “Ficamos mudos, sem voz. Proibiram 
nossas línguas e tudo o que era guardado e 
transportado nelas: conhecimento, pensa-
mentos, afetos, história, memória, narra-
tivas, mitos, cantos, poesia”. Afirma Bessa 
Freire (2009). 

Podemos afirmar aqui um genocídio 
cultural, no qual se resume em exterminar 
a língua de um povo. “Eram mais de 1.300 
as línguas faladas no Brasil. Cerca de 1.100 
foram extintas na base da porrada e com elas 
desapareceram saberes milenares” (FREIRE, 
2009, p.2).

Não houve somente o Genocídio contra 
um ou mais grupos indígenas, mas contra as 
suas línguas. Que mal esses seres humanos 
fizeram? Por que foram assassinados com 
tamanha crueldade? O genocídio contra as 
línguas (povos) indígenas se concretizou em 
sua forma mais sanguinária.

Atualmente não se fala tanto em Ge-
nocídio, mas em Etnocídio uma forma de 
imposição forçada de aculturação, na qual 
corre-se o risco da destruição dos valores 
sociais e morais de um determinado grupo.

O processo de aculturação a uma 
cultura por outra mais podero-
sa, (choque cultural), quando esta 
conduz à destruição dos valores 
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sociais e morais tradicionais da 
sociedade dominada, à sua desin-
tegração e, depois, ao seu desapa-
recimento. Sinteticamente etnocí-
dio é a ação que promove ou tende 
a promover a destruição de uma 
etnia ou grupo étnico, trata-se da 
destruição dos índios pelos não ín-
dios, esta destruição não está cir-
cunscrita somente a eliminação fí-
sica de indivíduo ou de grupo. Sua 
característica essencial está nessa 
aculturação forçada de uma etnia 
ou grupo étnico, por outra cultura 
mais poderosa, levando, em ulti-
ma instância, o desaparecimento 
de uma ou de outro. Assim, permi-
te-se o extermínio fatal, silenciosa 
e gradual nas aldeias indígenas 
(POWER, 2004, p.123).

Observa-se que o assassinado aqui não 
se denomina mais de genocídio, mas etnocí-
dio em razão do massacre cultural de grupos 
indígenas.

A invisibilidade dos crimes de Genocídio 
produz um eclipse total sobre a humanidade. 

Religião, raça, crença, etnia, posi-
ção política não é o que define o ser 
humano, pois as diferenças sempre 
vão existir. Não existe raça supe-
rior, não existe superioridade ge-
nética, cada povo é conforme a sua 
origem. Trata-se de preservação 
da vida, da dignidade da pessoa, 
do direito à vida, da integridade fí-
sica, do direito de opinião, direito à 
origem, o respeito de se viver com 
liberdade. Não se pode esquecer a 
história, os massacres marcantes, 
o mundo nas mãos de ditadores 
que brincavam com a vida dos seus 
diferentes, como a absurda ideia 
de purificar a raça conforme seus 
ideais racistas; mas também não 
podemos deixar de observar que 
cada país tem o dever de respeitar 
as diferenças e de proporcionar as 
condições de sobrevivência digna 
àqueles grupos considerados mi-
norias (POWER, 2004, p.124).

A “limpeza étnica” contra os indígenas é 
um delito que mancha a nossa história, que 
envergonha o nosso passado. 

Conclusão
Por tudo o que foi exposto, percebe-se 

que os discursos extremados, vale dizer, o do 
Genocídio, que busca a eliminação completa 
de grupo nacional, étnico, racial ou religioso, 
bem como o etnocídio, que prega imposição 
forçada de aculturação, partem de pressu-
postos de dominação pelo mais forte contra 
o mais fraco.

O discurso sobre o Genocídio não é anti-
go e nem moderno, é simplesmente instigan-
te, dolorido e inesgotável. Há horas em que 
as palavras teimam em não sair da memória 
e brigam para não estarem em vias escritas. 
É nessas horas e sobre o assunto em tela que 
o papel se torna mudo e surdo e se revela 
apenas como uma folha de papel em branco 
e não um discurso revelador e denunciador 
da barbárie.

Foram tantos (e tantos se repetem) os 
assassinatos em massa contra homens, mu-
lheres, crianças, negros e índios. Milhares 
de vidas ceifadas por um projétil de arma 
de fogo ou pela lâmina afiada de um facão. 
Milhares de línguas que foram silenciadas 
e brutalmente assassinadas. Vidas, corpos e 
memória exterminada durante o caminhar 
da humanidade.

Sem dúvida o discurso sobre o Geno-
cídio causa angústia e aqueles que tiveram 
seus antepassados assassinados silenciam, 
pois a dor é tão grande que  não conseguem 
se expressar nem mesmo se pronunciar a 
respeito da revolta que os afligem. “o pen-
samento hesita, à beira do abismo da nossa 
própria barbárie”(SÈMELIN, 2009, p.20).

É angustiante lembrar que pessoas por 
puro preconceito ou ganância mancharam 
de sangue a história da humanidade, além 
do  “verde” das florestas com assassinatos 
em massas de grupos indígenas. A Amazônia 
que era um “imenso paraíso verde” tornou-se  
palco das mutilações. As águas caudalosas 
dos rios foram tingidas de “vermelho” pelo 
sangue dos inocentes, pela bravura daqueles 
que lutaram até a morte para defender sua 
língua e sua cultura.

Concluindo, já é hora – na verdade, já  
passou da hora – de ser o crime de Genocídio 
denunciado, discutido e escrito por acadê-
micos, pesquisadores, operadores de direito 
e principalmente  por aqueles que sofreram 
ou presenciaram a barbárie . Precisam ser 
enfrentados e desmitificados. 

Hoje, parece que a discussão sobre o 
Genocídio não tem o menor sentido, no en-
tanto, se deixarmos de lado a visão do exter-
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mínio dos judeus pelos alemães ou mesmo 
o massacre dos ruandeses e perguntarmos 
informalmente se o genocídio é um delito 
em expansão, a resposta só pode ser positi-
va. Isso porque os massacres contra grupos 
por questões politicas, raça, etnia e religião 
continuam: afeta milhares de indivíduos, 
principalmente grupos indígenas que têm 
seu corpo (memória) e mente (cultura) viola-
dos, bem como desrespeitada sua dignidade 
humana.
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Os plantios como experiência criativa: um primeiro ensaio1

Mariana Ciavatta Pantoja
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Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia

Introdução
As florestas e rios da região do Alto Ju-

ruá acriano, e do estado do Acre de maneira 
geral, foram ocupados por trabalhadores-mi-
grantes nordestinos no final do século XIX, 
em meio a confrontos de diversas naturezas 
com as populações indígenas nativas (IGLE-
SIAS, 2010; PANTOJA, 2008). A instalação 
progressiva dos seringais ao longo dos rios e 
afluentes fez com que estes novos moradores, 
desde então, se tornassem conhecidos como 
“seringueiros”, numa referência explícita à 
atividade de produzir borracha a partir do 
“corte da seringa” (extração do látex da 
seringueira, Hevea brasiliensis). Mas esta 
denominação escapou das determinações 
puramente econômicas e tornou-se uma 
auto-designação referida a uma forma de 
manejo territorial-florestal e de organização 
social que comportava, por um lado, serin-
gais, patrões e barracões, e, por outro, co-
locações, famílias e parentesco (ALMEIDA, 
1991; PANTOJA, 2008). 

Nos anos de 1980/90, foi erigida em 
identidade política pelo movimento social que 
criou o Conselho Nacional dos Seringueiros e 
defendeu a bandeira das Reservas Extrativis-
tas (ALMEIDA, 1995). Mais recentemente, 
no século XXI, com a incontornável crise de 
preços e de mercado para borracha nativa 
amazônica, a atividade agrícola (e pecuária) 
dos seringueiros, que sempre existiu, ganhou 
maior peso como rendimento monetário dos 
grupos domésticos, causando mesmo certo 
alarme entre cientistas e gestores públicos de 
Reservas Extrativistas e unidades de conser-
vação afins (GOMES E ERINGHAUS, 2008; 
PANTOJA et alii, 2009).

Neste artigo queremos refletir justa-
mente sobre os conhecimentos e práticas 
de cultivo dos moradores da Reserva Extra-
tivista do Alto Juruá (doravante “Reserva”) 
como uma alternativa aos processos de des-
matamento. Estaremos referindo-nos mais 
especificamente às experiências localmente 
denominadas de plantios: áreas onde são 
cultivadas, de forma combinada, fruteiras, 

palmeiras e árvores (espécies madeireiras), 
as duas últimas nativas da floresta. Este 
núcleo de gêneros e espécies vegetais comu-
mente consorciados poderá, por sua vez, estar 
associado a outros típicos de roçados, como 
a macaxeira, a cana e as bananas. Embora 
o termo técnico para este tipo de plantação 
seja “sistema agroflorestal”, o evitamos aqui 
propositadamente já que o mesmo não é de 
uso corrente entre os nossos interlocutores, 
que falam antes dos seus plantios. 

Partimos do princípio que os plantios, 
claro, remetem ao ato de plantar e ao que 
é efetivamente plantado, mas também, e 
principalmente, para nossos objetivos aqui, à 
criação de um território cuja definição assen-
ta-se sobre as relações que nele, ou a partir 
dele, têm lugar. É neste sentido, a nosso ver, 
que os plantios são uma experiência criativa: 
neles são propostas experimentações agroe-
cológicas cujo sentido ultrapassa em muito 
a eficácia técnica, sediando antes processos 
de subjetivação bastante amplos, como 
procuraremos indicar. Em sintonia com as 
formulações críticas de Márcio Goldman 
(2009), feitas a partir da constatação de um 
recorrente apego por parte das etnografias 
às categorias consagradas teórica e politica-
mente, parece-nos que, mais do que definir 
para si uma identidade estabilizada (como a 
de “agroflorestais”), as formulações de nos-
sos interlocutores contém antes um frescor 
e uma flexibilidade próprios do cotidiano. 
Elas apontam para a constituição dos plan-
tios como “territórios existenciais”, a partir 
dos quais “linhas de fuga” são traçadas para 
escapar de processos majoritários em curso, 
e repor um sentido de “Reserva”.2 

Talvez algumas palavras sejam necessá-
rias sobre o contexto no qual se inserem os 
plantios e o trabalho de pesquisa que embasa 
este artigo. 

Em 2008, numa iniciativa que reuniu a 
Comissão Pró-Índio do Acre (CPI), o Labora-
tório de Antropologia e Florestas (AFLORA/
UFAC), os antropólogos Mauro Almeida 
(UNICAMP) e Manuela Carneiro da Cunha 
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(então na Universidade de Chicago), e a As-
sociação Apiwtxa do povo Ashaninka do rio 
Amônia, que recém-criara o Centro Yorenka 
Antame (Saberes da Floresta), dois projetos 
foram elaborados dentro de um edital do 
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
(FUNBIO)/Programa de Áreas Protegidas 
(ARPA). Entre esses parceiros era consenso 
que diante de uma forte tendência agrope-
cuária na Reserva e um quadro crescente de 
desmatamento, da crise institucional da en-
tidade de representação dos moradores, e de 
sérios conflitos na fronteira com o Peru (ex-
tração ilegal de madeira, tráfico de drogas), 
vividos principalmente pelos Ashaninka, 
era necessária uma ação minimamente ar-
ticulada visando estimular outros motes de 
organização e de alternativa de vida para os 
moradores da Reserva, reverter o quadro de 
crise que se implantara, e também fortalecer 
o Centro Yorenka Antame como um pólo 
regional de produção de conhecimentos e 
práticas gestados dentro da floresta. 

Se nas Terras Indígenas o trabalho da 
CPI ao longo de quase três décadas lograra 
consolidar uma situação mais favorável do 
ponto de vista do fortalecimento das prá-
ticas tradicionais de manejo do território, 
na Reserva a situação era outra. Uma ação 
coordenada e inovadora, concordaram os 
parceiros, era, portanto, uma prioridade. 
Tanto o projeto apresentado pela CPI quanto 
o da Apiwtxa se assentaram sobre a difusão 
de práticas agroecológicas e enxergavam na 
reaproximação entre os moradores da Re-
serva e das Terras Indígenas uma estratégia 
promissora, e a oportunidade de restaurar 
laços de contato e trocas vigentes nos anos 
90, auge da Aliança dos Povos da Floresta 
(BERNO DE ALMEIDA, 1989).

Os dois projetos foram aprovados, 
tendo ambos os autores deste artigo se en-
volvido com o projeto executado pela CPI 
na Reserva que, por meio de uma gestão 
descentralizada, convidou para coordena-
dor-técnico local Antonio Teixeira da Costa, 
o “Caxixa”, antigo seringueiro e experiente 
agricultor que logrou, ao longo de sua vida, 
conhecer, desenvolver e adaptar técnicas de 
cultivo próprias aos sistemas agroflorestais. 
Incentivador da diversificação dos cultivos 
visando a alimentação e a conservação da 
floresta, Caxixa fez de seus locais de moradia 
sítios3 experimentais, recuperando capoeiras 
e pastagens, plantando uma grande diversi-

dade de fruteiras e “essências madeireiras”, 
e recebendo todos que ali chegassem para 
conhecer, experimentar os frutos e levar para 
casa alguma muda ou semente. Nos últimos 
anos passou a vender algumas de suas pro-
duções na sede do Município. Como técnico 
com contratos temporários na Secretaria 
Municipal de Agricultura, estimulou e criou 
uma feira de venda direta do produtor agrí-
cola ao consumidor, além de percorrer regu-
larmente toda Reserva prestando assistência 
técnica, visitando as famílias e ministrando 
cursos de fabrico de farinha e seus derivados. 
Com o passar dos anos, tornou-se, assim, 
uma referência no município.  

Hoje, após quase quatro anos de tra-
balho e tendo o “projeto Funbio” encerrado 
formalmente suas atividades, há constituída 
uma rede de famílias em sete localidades da 
Reserva e que conheceu uma institucionali-
zação mínima com a criação, em novembro 
de 2011, do “Grupo Vida e Esperança”. Deve 
ser observado que todo esse trabalho sempre 
transbordou os limites de qualquer planeja-
mento. 

Ao seu início, em 2008, o grupo que 
passou a trabalhar mais sistematicamente 
com Caxixa foi composto por pessoas, fa-
mílias, já dele conhecidas e que na verdade 
já estavam de diversas maneiras envolvidas 
com plantios. Entre elas, em comum, uma 
desidentificação em relação a processos ma-
joritários em curso na Reserva, em especial 
aqueles com efeitos de desmatamento, nos 
quais predominam agricultura e pecuária 
associadas à proliferação de “fazendas” e de 
núcleos populacionais adensados (PANTOJA 
et alii, 2009).

Essa dinâmica de “propagação sem 
planejamento prévio” permaneceu durante a 
execução do projeto, e conhece continuidade 
afirmando-se como uma maneira de fazer, 
como um regime de produção de conheci-
mento próprio. Para além das famílias for-
malmente envolvidas, saquinhos de muda, 
orientações e visitas vão sendo trocados 
nas vizinhanças, expandindo a rede do Vida 
e Esperança num rizoma cujas conexões 
são difíceis de prever mas sabe-se que elas 
acontecerão. Visitas que comem frutas e ao 
sair levam sementes ou saquinhos de muda, 
solicitações de vizinhos que querem também 
iniciar um plantio, doações de mudas a pes-
soas nas quais se percebe uma vocação ou in-
teresse autêntico, uma conversa aqui, outra 
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acolá, enfim, situações diversas do dia a dia 
que, muito embora não constem de planilhas 
de atividades, instauram novos territórios, 
ou militam para esta instauração.   

Criando territórios
Na localidade conhecida por Alegria, 

dois casais, sob orientação de Antonio Caxi-
xa, fazem seus plantios: trata-se de Belo e 
Antonia, e de Raimundo e Eliéti. Ambos têm 
filhos, todos ainda pequenos, o que significa 
que a força de trabalho é mesmo a do marido 
e da esposa. Mas as crianças ajudam, como 
sempre ocorre na economia familiar, desta 
vez enchendo saquinhos, colocando semente 
neles e participando da repicagem das mu-
das. Parece pouco, mas não é. O trabalho 
com os plantios, em especial em sua fase ini-
cial, é delicado, mas volumoso; talvez quase 
divertido, muito propício à participação das 
crianças.  

No Morro da Glória, as mulheres Natália 
e Zélia iam com os filhos para a área do plan-
tio e lá passavam o dia peneirando a terra, 
enchendo saquinhos e neles acondicionando 
as sementes. Na aldeia Kuntanawa mais pró-
xima a vila Restauração, Ó recebeu os alunos 
da escola para uma aula prática sobre “siste-
mas agroflorestais”, e habilmente introduziu 
a atividade de encher saquinhos, premiando 
a garotada com uma bala a cada saquinho 
pronto. É esta atividade que vai viabilizar as 
mudas, que serão depois transplantadas para 
a terra ou doadas para vizinhos interessados, 
principal forma de expansão do trabalho 
com plantios. 

Na foz do Acuriá, quando lá chegamos 
em fevereiro de 2012, as três jovens mães de 
família do lugar, com seus filhos, nos levaram 
a conhecer os plantios no entorno das casas, 
que ali surgiram diante dos nossos olhos 
como um espaço de extensão do universo 
doméstico, tal como o terreiro. Enquanto ca-
minhávamos por entre as plantas de diferen-
tes espécies, as mulheres nos apresentavam 
o trabalho e contavam como tudo havia sido 
feito, e as crianças iam correndo na frente, 
subindo nas árvores, comendo e oferecendo-
nos frutas. Mas e os homens, onde estavam? 
Dentro do igarapé Acuriá, onde estão os ro-
çados das famílias e outras áreas de plantio, 
locais de trabalho principalmente masculino 
pois que distante das residências, estas, via 
de regra, de autoridade feminina.

Para implantação dos plantios, se há 
uma etapa de limpeza do local, não se trata 
do preparo do terreno para um roçado, que 
requer várias etapas (brocar, derrubar, quei-
mar, encoivarar) e uma transformação maior 
(ou mais brusca) da paisagem. Nos plantios a 
área prioritária são as capoeiras, com a van-
tagem de que não precisam ser desbastadas 
inteiramente. Basta que haja espaço para o 
desenvolvimento das mudas, sejam elas fru-
teiras ou “essências madeireiras”. Há casos, 
como o do sítio de Antonio Caxixa, em que 
por vezes ele simplesmente abriu piques na 
capoeira para plantar, mantendo a vegetação 
pré-existente quase intacta, cuidando apenas 
que ela não sufocasse as espécies introduzi-
das. O resultado são capoeiras extremamen-
te enriquecidas e que funcionam como uma 
espécie de incubadora: quando as plantas 
introduzidas estiverem mais desenvolvidas, 
o mato será roçado e a paisagem do plantio 
trabalhada. Uma espécie de jardinagem flo-
restal. O mesmo pode ocorrer com roçados: 
junto com o “custeio”, espécies perenes serão 
introduzidas, e ali permanecerão quando as 
de ciclo mais curto forem retiradas. Bananais 
também podem ser transformados em plan-
tios.

Chama atenção, portanto, a formação 
de uma paisagem nova – a dos plantios – 
que será criada num trabalho coletivo e que 
pode lembrar o de um paisagista. A paisagem 
existente, seja ela uma capoeira, um roçado, 
um bananal ou mesmo uma pastagem, será 
remodelada com a introdução de espécies de 
caráter mais permanente e de forma com-
binada, ou consorciada. As possibilidades 
parecem ser inúmeras, e as experiências se 
multiplicam. Não há, assim, necessariamen-
te um padrão para localização dos plantios 
(se perto ou longe da casa), para o terreno de 
implantação dos mesmos (capoeira roçada, 
ou não, pastagens, bananais) ou para as 
escolhas e combinações possíveis entre as 
espécies cultivadas.

Notamos que entre as madeiras, o agua-
no (ou mogno) é o preferido, praticamente 
todos têm uma quantidade significativa 
desta espécie plantada. Mas cedro, cumaru, 
mesmo a seringueira também são encon-
trados num ou noutro plantio. Palmeiras 
nativas, como o açaí, patoá, abacaba e buriti 
são hors concours. Há verdadeiros jardins 
de açaís e buritis, por exemplo, em áreas 
mais úmidas. Cítricos, quase todos, e há um 
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fascínio pela técnica de enxerto. O abacaxi e 
a ingazeira são quase que o primeiro passo 
na constituição dos plantios, enriquecendo 
o solo e criando condições mais adequadas 
para que as demais espécies possam vingar. 
É possível ainda ter mais de um sítio, ou seja, 
locais onde é possível ao responsável pelo 
trabalho idealizar projetos diferentes entre 
si, o que significa que numa mesma locali-
dade familiar pode haver mais de um sítio 
em diferentes estágios de desenvolvimento e 
com diferentes composições e propósitos. Zé 
Magro, no rio Caipora, por exemplo, planeja 
fazer “um seringal” de seringueiras planta-
das, não tanto para produzir, embora não 
descarte esta possibilidade, mas como uma 
espécie de museu vivo para que seus filhos 
e netos possam conhecer e apreciar. “Acho 
bonito”, arrematou.

Trata-se de criar territórios inusitados, 
ou de alguma forma personalizados, como 
uma atividade de paisagismo. Um outro 
exemplo seria o jardim de buritis e açaís 
que Caxixa concebeu e executou, isto é, 
plantou de uma certa maneira, considerando 
questões técnicas (como o terreno alagadiço, 
distância adequada entre espécies), práticas 
(como fartura de alimentos perto de casa, 
possibilidades futuras de venda) e estéticas, 
estas de cunho mais pessoal. Ao lado da sua 
antiga casa de farinha ele plantou há alguns 
anos muitas qualidades de pupunha, hoje 
uma bela paisagem destas palmeiras com 
frutos de várias cores e tamanhos, como uma 
floresta bosqueada onde se pode caminhar 
com tranquilidade, e onde vários animais 
costumam vir se alimentar. O caminho para 
sua cacimba é uma sucessão de ambienta-
ções: um baixo com buritis, em seguida uma 
área de cítricos na qual literalmente se atra-
vessa por dentro de um limoeiro, abacaxis 
aqui e ali, abacateiros, e finalmente, já perto 
da fonte, palmeiras diversas. Os plantios de 
Eliéti e Raimundo guardam uma surpresa 
bem em seu interior: um jardim de flores, 
que a jardineira por ele responsável batizou 
de “jardim da abelha”.

Em franco contraste com plantios estão 
as pastagens, cuja única forma de vida que 
vinga é o capim. Mesmo palheiras costumam 
ser derrubadas. Ora, ninguém come capim, 
como observaram criticamente vários de 
nossos interlocutores. Os plantios, ou 
reflorestamento, portanto, desafiam as pas-
tagens, e o desmatamento. À destruição da 

vida, ou a imposição de uma só vida, de uma 
só paisagem, o trabalho com plantios recria 
vidas, as multiplica, afirma a diversidade 
cênica, a fartura alimentar e projeta um meio 
de vida outro. 

É interessante observar que a consti-
tuição de plantios parece apontar para um 
exercício de conhecimento ao qual nossos 
interlocutores se entregam com gosto. A 
busca por sementes e mudas ainda inéditas 
nos sítios cultivados é quase uma obsessão, 
a meta é a diversificação. Nenhuma oportu-
nidade é perdida neste sentido: seja em Rio 
Branco, seja numa localidade as margens 
do rio Juruá, provar uma fruta que não se 
conhece implica em, no momento seguinte, 
pedir a semente para plantar e informações 
sobre a espécie e seu cultivo. Em casa, a 
experiência de plantar, escolhendo o local, 
preparando a terra e acompanhando o 
desenvolvimento. Se a muda vinga, outras 
serão assim que possível reproduzidas e, 
com o tempo, repassadas aos demais com o 
conhecimento adquirido sobre a experiência. 
É neste “fazer” (experiência e transmissão) 
que o conhecimento relativo aos plantios se 
produz e reproduz.4

Se o conhecimento é uma das motiva-
ções para os plantios, há outras também. A 
garantia de uma alimentação farta, diver-
sificada e/ou saudável, em especial para os 
filhos, aparece em todas as falas. Zélia, que 
por motivos pessoais teve que abandonar sua 
casa no Morro da Glória, conta, por exemplo, 
que seu filho costuma chorar perguntando 
por quê não podem voltar para casa, onde há 
fartura de frutas para ele comer; ao contrário 
da vila Thaumaturgo, escassa em frutas e que, 
quando aparecem, precisam ser adquiridas 
mediante troca monetária. Poder alimentar 
não só a família, mas também oferecer a visi-
tantes que aparecem, sejam das redondezas 
ou de mais longe, também é apontado como 
motivação, o que reforçaria uma socialidade 
apoiada na reciprocidade de alimentos (como 
o café na chegada, convites para refeições, e 
mesmo a vizinhança de carne de caça). Evitar 
que os filhos “mexam no que é alheio” (no 
caso, fruteiras) e ocasionem conflitos com os 
vizinhos seria outra função social, digamos 
assim, dos plantios. O comércio também 
aparece no horizonte de motivações. Muitos 
se espelham no exemplo de Caxixa, que já há 
alguns anos vende produtos de seu sítio na 
vila (como limão, pupunha, abacaxi, tomate, 
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abacate, entre outros).

A geopolítica dos plantios
Logo no início de nossas reflexões, nos 

propúnhamos a seguinte distinção: entender 
em que medida a ideia de território – na fala, 
no pensamento e nos processos políticos 
expressos por nossos interlocutores a partir 
da experiência local de 20 anos da Reserva 
Extrativista do Alto Juruá –, não se confun-
de com a noção de região, esse produto de 
saberes outros – de ciências, tecnologias e 
poderes do Estado (BERNO DE ALMEIDA, 
1995). A impressão que tínhamos, ao ouvir 
nossos interlocutores 20 anos depois da 
“criação” da Reserva, é que ela estava, em 
vez disso, “se criando”, ou que ela está por 
“se criar”, ainda e sempre, ali: nos conflitos, 
nos estranhamentos em relação às políticas 
de gestão do Estado e dos poderes locais, 
mas também e principalmente nas alterna-
tivas que eles, esses nossos interlocutores, 
podem dar para tudo isso, na maneira de 
elaborarem uma posição que ainda sustenta 
um projeto de Reserva e, na sua forma de 
produzir território.

Há, é verdade, um tom que prevalece 
na produção da “Reserva” e que remete a 
uma retórica baseada na vitimização, isto é, 
que apela aos decretos e leis, que reclama a 
presença de órgãos e funções públicas para 
que venham eles restaurar uma legalidade 
que parece perdida frente a um quadro 
crescente de ações ilegais (grandes pasta-
gens, comercialização de madeira e carne de 
caça, derrubada das matas ciliares, caçadas 
e pescarias com métodos predatórios), pois 
que contrárias ao principal instrumento de 
gestão local, o Plano de Utilização.5 Porém, 
pudemos observar também a operação de 
outros recursos, nos quais a lógica do Estado, 
ou da ciência, não impera e que encerram, 
por isso mesmo, um efeito desestabilizador 
(GOLDMAN, 2009, p. 12). Geralmente esses 
recursos outros estão associados à criativida-
de, e são eles que estamos perseguindo neste 
artigo.

Assim, no início, partimos da distinção 
dado/construído, ou região/território, ou 
ainda Estado/agentes locais. Poderíamos 
dizer que a maneira de construir o território, 
ou sua natureza cultural como algo que é 
construído, não se confunde com a região, 
a porção de espaço homogênea medida em 

latitudes e longitudes e representada nos 
desenhos dos mapeamentos oficiais, enfim: 
o dado. O que poderíamos fazer? Pensamos 
então em afirmar o território e suas práticas 
de produção, sobre a ficção da região, esse 
produto leviatânico.

Porém, percebemos pouco a pouco que 
afirmando a produção de território como 
construído, contra-produzíamos o dado, a 
natureza, a região.6 Essa confusão, inclusive, 
dava-se pelo fato da geopolítica de nossos 
interlocutores há muito já vir enfrentando 
a geopolítica majoritária e oficial e, assim, 
apropriando-se de seus recursos, entre eles 
a própria ideia de natureza (o que suporia 
que eles têm o mesmo “dado” que nós). Mas, 
tal como a noção de “cultura” apropriada 
por nossos interlocutores, tampouco a 
apropriação da noção de “natureza” bastaria 
para reduzir a capacidade de misturar de sua 
ciência cabocla, que reforça uma outra ma-
neira de fazer, de produzir a si e a Reserva. 
Pelo contrário, a apropriação desses termos 
noutros contextos serve tanto para uma dis-
seminação polissêmica, como para domar, 
para amansar esses conceitos. 

Vimos, portanto, que precisávamos 
traçar uma rota de fuga para escapar da 
armadilha relativista, que supõe um dado, a 
região, a partir do qual diferentes construc-
tos (territórios) são afirmados. Sem negar a 
eficácia política de tal via, buscávamos outra, 
não menos política, guiados por nossos inter-
locutores, que amansam nossos conceitos ao 
deles se apropriar e criam territórios a partir 
de outra chave epistemológica [suporte de 
conhecimento], quiçá ontológica.7 Nossos in-
terlocutores apropriam-se do que chamamos 
de natureza (aspeando-a, digamos assim), 
enchendo-a de subjetividades e agências, de 
simbioses com algo que é vivo e com o qual 
se relacionam. Se na agricultura tradicional 
não-indígena isso não é muito comum, nas 
práticas de plantio parece ser possível en-
contrar uma proliferação de subjetividades. 
E isso tem claramente uma dimensão políti-
ca: o discurso que subjetiva a “natureza” está 
num contexto de destruição da natureza.

Os plantios como zonas de vizi-
nhança

Num contexto como o que se encontra a 
Reserva (de crise de identidade dos próprios 
extrativistas, de política ambiental adversa 
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por parte das esferas federal, estadual e 
municipal, do sentimento de indignação e 
impotência diante das recorrentes infrações, 
do crescimento desenfreado das fazendas de 
gado), os plantios são, sobretudo, práticas de 
conhecimento que se articulam como terri-
tórios de subjetivação (GOLDMAN, 2009). 
E nesses territórios, a nosso ver, interessa 
menos o que se é do que o que não se é: fa-
zendeiro, caçador predatório, explorador de 
madeira. Ao afirmarem a diferença, nossos 
interlocutores escapam da redução operada 
pelo conhecimento convencional que afirma 
a universalidade, o relativismo, os divisores. 
É o regime de conhecimentos sustentado 
pelos plantios que permite a diferenciação 
das subjetivações majoritárias.

É fato que os plantios até poderiam ser 
pensados como uma reafirmação do projeto 
de identidade extrativista, mas nosso esforço 
aqui é outro: trata-se de pensar os plantios 
dentro de um movimento de diferenciação, 
que nega as alternativas que vem sendo apre-
sentadas seja pelo órgão estatal gestor da 
Reserva, seja pela Associação de moradores, 
pelo poder público municipal ou pelos agen-
tes locais que insistem agir como “patrões”, 
como é o caso dos fazendeiros. O que se cria 
nos plantios não é propriamente uma iden-
tidade estabilizada (como “agroflorestais”, 
por exemplo). Talvez o termo de identifi-
cação coletiva não seja, ao menos ainda, o 
mais importante, e sim o exercício de uma 
subjetividade criativa, que sabe reconhecer 
seus inimigos e, por outro lado, estabelecer 
alianças.  

Os plantios também são conhecidos 
localmente como reflorestamento, o que 
chamou nossa atenção para as relações que 
contextualizam o território assim conceitua-
do: de um lado, tem-se o espaço domesticado 
e estável da casa, do terreiro e da família, e, 
de outro, o espaço do selvagem e da floresta, 
do imprevisível e do instável. Estes dois pó-
los estão reunidos ou se encontram no reflo-
restamento, uma obra humana, e se tornam 
zonas de vizinhança, ou de co-presenças, 
onde ocorre um tráfego de linhas subjetivas 
que misturam humanos, vegetais e animais. 
Os plantios, ao se proporem reflorestamen-
to, podem ser vistos como um devir-floresta 
proporcionado por esta possibilidade de 
atrair a floresta, atrair linhas subjetivas 
que façam misturar novamente aquilo que 
insistimos em separar. E nisso transitariam, 

portanto, entre o que chamamos comumente 
de natureza e cultura. 

José Magro, um dos nossos interlocuto-
res e morador do alto rio Caipora, esclareceu 
que não se trata, com o reflorestamento, 
de “repor a floresta”, coisa “impossível”. A 
floresta, como disse, tem “muitas espécies de 
vida”. Mas também não se trata de instaurar 
um pomar ou simplesmente plantar frutei-
ras. Seja num território monótono e “sem” 
vida, como a pastagem, ou mais diverso 
porém empobrecido, como as capoeiras, os 
plantios instauram o movimento, a riqueza, 
a multiplicidade de relações. Os animais, por 
sua mobilidade e capacidade de “invadir” 
territórios, talvez sejam aquilo que promove 
uma interação mais evidente e significativa 
do que estamos tentando indicar aqui. São 
eles que, ao virem se alimentar, instauram 
zonas de vizinhança, desterritorializando 
o espaço ainda bastante humanizado dos 
plantios.

Um sítio maduro, frutificando, é um lu-
gar certo de visita de animais da mata (como 
pacas, porcos do mato, cotias, quatipurus, 
macacos) e pássaros, que dali, tal como nos-
sos interlocutores humanos, se alimentam. 
São muitos deles parte da dieta alimentar 
e costumam ser caçados dentro da floresta, 
mas agora podem ser encontrados dentro 
dos plantios, e são bem-vindos. Caxixa 
também insistiu várias vezes conosco para 
que fossemos apreciar, fotografar e filmar 
os “micos dourados” que passaram a habitar 
algumas árvores do seu sítio e com quem 
havia estabelecido uma relação especial, pois 
que já o conheciam e não o temiam. Eliéti 
contou, achando graça, sobre os quandus 
que vem “brincar”, como ela mesma disse, 
nas ingazeiras perto da casa, transformando, 
ou subvertendo, o espaço doméstico com 
sua presença selvagem. Nestes dois casos os 
animais não são consumidos como alimento. 
Caxixa disse pensar em fazer observações 
tais como um naturalista, no laboratório em 
que seu sítio está se tornando. Não só espé-
cies vegetais estão sendo então pesquisadas, 
mas também os animais que passam mesmo 
a fazer parte dos plantios.

Assim, os plantios fazem uma ponte en-
tre uma subjetividade mais humana e mais 
facilmente mapeável, e outras menos claras. 
Estas esferas de vizinhança articuladas, ou 
este contínuo subjetivo que liga os espaços 
da casa, do terreiro, dos roçados e da floresta, 
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envolve não só animais selvagens, mas tam-
bém outros entes, como os vegetais. Plantar 
mudas de árvores ameaçadas por exploração 
ilegal, em particular o mogno, é uma forma 
de aliar-se a elas, e diferenciar-se daqueles 
que as exploram indiscriminadamente. 
Chama atenção nas falas uma potência de 
subjetividade a habitar as madeiras de lei 
plantadas, seres vivos cujo uso deveria obe-
decer a regras de preservação da espécie. É 
interessante observar a quantidade significa-
tiva dessas mudas plantadas, que não serão 
utilizadas por seus plantadores devido ao seu 
longo ciclo de desenvolvimento. 

Palheiras também são constituídas em 
aliados. Pessoas como Caxixa defendem que 
não há necessidade de derrubá-las para re-
tirada as palhas na cobertura de edificações. 
Apesar de constar do Plano de Utilização da 
Reserva, esta regra sofre certo abandono. A 
Caxixa foi possível, a partir desta aliança com 
as palheiras, estabelecer uma rede que pas-
sou a conectar outros moradores vizinhos: 
apesar de uma resistência inicial, hoje, na 
localidade Cinco Voltas, onde vivem, a práti-
ca de não derrubada das palheiras encontra 
cada vez mais defensores.

O conhecimento tradicional como 
alternativa ao desmatamento

O que para nossa ciência régia purifi-
cadora (LATOUR, 1994) é uma separação 
entre dado/natureza/teoria e construído/
cultura/prática, para nossos interlocutores é 
uma pragmática que mistura essas divisões. 
O conhecimento local não produz um terri-
tório como construído, mas sim como outra 
coisa. E que coisa é esta? Parece-nos que o 
que nossos interlocutores fazem é criar uma 
contra-política, ou um fazer político que cria 
dissenso e resiste à política, cuja tendência é 
voltar-se para os consensos (SLATER, 2000). 
Esses recursos criativos, além de escaparem 
à dependência do Estado, instauram regimes 
de conhecimento outros que não operam com 
as divisões científicas. Nossos interlocutores, 
em suas práticas de reflorestamento, trazem 
para cena o contingente, brincando, ou sub-
vertendo as relações entre natureza e cultura 
tal como as conhecemos, criando assim outra 
geopolítica e afirmando a dimensão política 
do seu conhecimento.  

Se para ciência, e para o Estado, a 
floresta aparece como o dado e o pasto, ou 

roçado, como construído; se para os projetos 
de assentamento do Incra, a terra devastada 
é uma “benfeitoria” da onde se tirará o sus-
tento; nos plantios, não se destrói a floresta 
para implantá-los. Ao lutarem e fazerem de 
sua experiência (política, subjetiva, de sobre-
vivência) uma contra-política que concretiza 
uma sociocosmologia que faz pouco caso 
de nossos divisores fundamentais, como 
natureza/cultura, nossos interlocutores 
propõem alternativas que os diferenciam do 
que se coloca como inevitável. E na Reserva 
esta inevitabilidade estaria representada 
pelo desmatamento em curso e suas causas 
(pecuária extensiva, agricultura comercial, 
adensamento populacional etc).

Na perspectiva adotada aqui, buscamos 
evidenciar como a mistura que caracteriza os 
conhecimentos tradicionais em sua produção 
de novos territórios opõe-se aos processos de 
subjetivação associados ao desmatamento 
como uma forma de territorialização. Os “sis-
temas agroflorestais” e outros instrumentos 
de conhecimentos técnicos e externos são 
resignificados pelo regime de conhecimento 
local, constituindo os plantios numa alterna-
tiva sólida ao desmatamento.8

A floresta e seus entes são tomados 
não apenas como recursos naturais que 
garantem a sobrevivência dos humanos, mas 
como sujeitos de direito com subjetividades 
potenciais.9 Esta imagem da floresta como 
potência subjetiva, como multiplicidade de 
vida, ainda que agora venha recoberta de um 
discurso ecológico, recheada de conceitos 
da biologia, da agronomia, da antropologia, 
não deixa (por outro lado) de ser a retoma-
da, ainda que discreta, das ciências nativas 
da mistura, e isso só possível num terreno 
propício como o terreno cultural amazônico.

Finalmente, recordemos que, em no-
vembro de 2011, quando da escolha do nome 
coletivo sob o qual se reuniriam, o primeiro 
nome proposto foi “saberes da floresta”, 
descartado pela homonímia com Centro 
Yorenka Antame. Não se trata de coinci-
dência ou plágio, há uma real admiração e 
identificação com o trabalho dos indígenas 
da região. O nome afinal escolhido foi “Vida 
e Esperança”, o que remete a uma expressão 
comumente utilizada para definir o trabalho 
do grupo: “vida construindo vida”, ou “vida 
colocando vida”. 

Esta frase, que aqui e ali estamos sem-
pre ouvindo quando o tema é a definição do 
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trabalho que fazem com os plantios, evoca a 
conexão para a qual seguidamente chama-
mos atenção aqui entre humanos e outras 
subjetividades, e mesmo a necessidade de 
afirmar que, na floresta, não são apenas os 
humanos que têm vida. Esta expressão, por-
tanto, estaria associada a capacidades tais 
como sentir, pensar ou ser sujeito de direi-
tos. A noção de esperança, por sua vez, não 
se restringe à esperança de que essas outras 
subjetividades não sejam extintas (atente-se 
para que já não falamos de espécies), mas 
que não se extinga esse vínculo intersubjeti-
vo que faz deles mesmos quem eles são e os 
diferencia daqueles que dele abdicaram.

Notas
1  Artigo originalmente publicado, com este mesmo 
título, em Mediações, Londrina, v. 17, n. 1, p. 153-171, jan./jun. 
2012. Alguns cortes de edição foram feitos para adequar-se as 
normas de publicação destes anais.
2  “Pois nas lutas ligadas às noções de identidade ou 
cultura há algo mais do que esforços para criar e sustentar 
identidades ou para inventar e afirmar culturas: há o movi-
mento que é aí produzido, não importando apenas as tenta-
tivas identitárias ou culturalizantes mas, também, e talvez 
principalmente, as linhas de fuga que são aí traçadas e os 
territórios existenciais que são aí construídos.” (GOLDMAN, 
2009, p. 16) 
3  “Sítio” pode designar tanto uma área específica de 
plantios, quanto a totalidade de uma localidade com plantios, 
como o Sítio Alan Delon, pertencente a Antonio Caxixa, e uma 
homenagem ao seu filho caçula. 
4  O conhecimento tradicional “envolve por um lado 
pesquisa, experimentação e observação; por outro, envolve 
raciocínio, especulação, intuição. Supõe prática constante e, 
enfim, muita troca de informação” (CARNEIRO DA CUNHA E 
ALMEIDA, 2002, p. 14).
5  O Plano de Utilização é um conjunto de leis, apoia-
das sobre o direito costumeiro e a legislação ambiental, que 
objetivam regular o uso e acesso aos recursos naturais das Re-
servas Extrativistas.
6  Sobre esta dinâmica de produção e contra-produ-
ção, ver WAGNER (2010).
7  Sobre usos não-convencionais de categorias consa-
gradas pela ciência, ver, por exemplo, CARNEIRO DA CUNHA 
(2009). Sobre a noção de ontologia e de “guerras ontológicas”, 
ver ALMEIDA (2007).
8  Há, claro, dificuldades em traduzir produções tais 
como os plantios e sua potência de subjetivação em instru-
mentos legais de garantia de direitos. Por outro lado, não res-
ta dúvida que os conhecimentos tradicionais tem se tornado 
cada vez mais “uma categoria do direito e um instrumento 
político de defesa dos territórios” (BERNO DE ALMEIDA, 
2010, p. 15). O autor (p. 16) reconhece que a “normatização 
dos conhecimentos tradicionais (...) é produto de imposições 
mercantis e de políticas econômicas dirigidas para o uso do 
patrimônio genético do planeta”.
9  A ideia de subjetividades a habitar outros seres vi-
vos que não só os humanos, os regimes de conhecimento as-
sociados a ela e a “sociedade” (e a “natureza”) que se desenha, 
ou se esvanesce, a partir desta perspectiva, bem como os efei-
tos disso tudo sobre a própria Antropologia foram abordados 

num artigo hoje clássico de VIVEIROS DE CASTRO (1996).
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Payaré Akrãtikatêjê: Memórias de luta

Mariana Teixeira Guimarães
Universidade Federal do Pará

Introdução
As terras tradicionalmente ocupadas 

pelos indígenas autodenominados Ak-
rãtikatêjê, conhecidos também por “Povo 
Gavião da Montanha”, foram inundadas em 
decorrência da construção da Usina Hidre-
létrica de Tucuruí. Tal obra foi empreitada 
pela ELETRONORTE (Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil S/A), tendo como principal 
marca a omissão frente à população atingida, 
seja esta indígena ou não indígena.

Atualmente, a referida comunidade 
indígena, ganhou na Justiça o direito de 
indenização da terra, sendo sentenciada 
a compra de 3.600ha em área contigua a 
Terra Indígena (TI) Mãe Maria, por parte da 
ELETRONORTE em nome da comunidade 
indígena Akrãtikatêjê. Vale ressaltar que esse 
ínfimo reparo se deu após mais de 30 anos de 
intensa luta de Payaré Akrãtikatêjê, a ainda 
assim não contempla todo o transtorno e 
perda sofrida por esse grupo; o que de fato 
põem em duvida a legislação concernente 
aos povos indígenas e ao que e a quem a 
legislação indígena serve.

Mas o início desta história é outro, 
começa lá por volta de 1951, no rio Mojú, 
onde nasceu Jamrikakumti Hõpryre 
Ronore Jõnpikti, conhecido comumente 
como Payaré, cacique dos Akrãtikatejê; é 
através dele, dos desdobramentos da sua 
ação política enquanto sujeito histórico que 
este trabalho versará sobre a luta de um povo 
por terra, por autonomia, pelo direito de se 
manterem unidos, e principalmente, pela 
manutenção da sua indianidade.

Payaré Akrãtikatêjê e o seu povo¹

Foto 01 - Payaré Akrãtikatêjê na década de 80.

- Minha vida começou no rio Mojú, lá 
por 1951, como minha mãe me dizia. E lá era 
tudo diferente, eram numerosos indígenas. 
Uma vida total. Fala isso com um olhar 
saudoso, como se hoje vivesse uma vida 
incompleta.

Payaré pertence à etnia Timbira, falante 
da língua Jê, que devido a conflitos internos 
ramificou-se em diversos grupos. Ele per-
tence ao grupo que a sociedade ocidental se 
acostumou chamar Gavião, denominação 
dada por viajantes do séc. XIX sendo a carac-
terística desses indígenas o uso da pena da 
ave homônima. 

– Lá era tudo diferente. Enfatiza Paya-
ré, prosseguindo no seu relato. – Também 
pela crença. Respeitávamos o sol com um 
deus, a lua como inimiga, que era como se 
fossem duas pessoas que viviam na terra e 
nos ensinava o que nós devíamos comer, o 
que era bom e o que era ruim.

– Então desde o passado o nosso povo 
conta a historia, mas nós, quando crian-
ças, não aprendemos tudo, quando nós já 
estávamos chegando a idade pra aprender 
a cultura, já com uns dez anos, aí que acon-
teceu. Eu já tinha uns nove ou dez anos, já 
morávamos 120 km pra dentro do Mojú, e 
lá aconteceu.

Sua expressão é calma e olhar longe, 
como se pudesse retornar ao passado e vi-
sualizar como se fosse presente o que ele iria 
me relatar a seguir:

– Foi o seguinte. Tínhamos o nosso pajé, 
muito rígido, e tínhamos também problemas 
de maldade pelos os outros. Nosso pajé era 
poderoso, se não gostava da pessoa, matava 
através de remédio. Não sei como fazia, ele 
dizia: “Você vai morrer tal dia!” e a pessoa 
morria. E foi lá que aconteceu. Falou como 
se ainda não tivesse certeza se me contaria o 
resto da história. Porém em um repente ele 
prossegue uma narrativa inicialmente sem 
lógica aos meus olhos.

– Por causa de intriga, sabe? A pessoa 
vinha com uma coisa: machado, facão ou 
caça e a outra ficava lá na estrada espe-
rando, quando passava começava a ira, de 
querer matar seu povo. Isso aconteceu lá. 
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Também aconteceu da minha irmã adoecer 
e morrer com seis anos. Minha mãe come-
çou a chorar, todo mundo começou a cho-
rar, quando um morria era assim, todos se 
reuniam, era muito triste. Outros também 
foram morrendo. Então o pajé veio, falando 
que iria fazer acontecer uma coisa pra todos 
saberem do seu poder. Primeiro ele disse 
que iria castigar com trovão, não matar, só 
mostrar que tinha poder. Pois que a noite 
chegou e trovejava, chega estalava nossas 
casas de madeira e palha.

– Minha mãe continuava a chorar e ele 
chegou até ela e disse: “Olha você tem que 
parar de chorar porque não é só ela que vai 
morrer, é todo mundo, vocês se preparam! 
Ninguém vai viver”. E nos ensinou que 
aquele que quisesse viver deveria seguir 
onde o sol nasce. Falou para tomarmos 
providência de pela manhã todos saírem 
da aldeia. Começou uma bagunça, era jo-
vem, velho, tomando conta de suas coisas, 
mas não dava tempo de levar nada, nem 
ao menos comida o suficiente. Quando das 
seis horas da manhã o povo espalhou tudo 
doido, só com um facão, um arco, mas não 
andava um ou três passos, já caiam. Ele ti-
rou a folha do mato, triturou tudo qual café, 
e foi nas redes de quem ele não gostava e lá 
pôs tal remédio, onde não queria matar ele 
não colocava.

– Quando colocou esse remédio botou 
sangue pela boca e foi o primeiro a morrer. 
Meu avô, minha avó, andaram e caíram já 
morrendo. Eu não podia fazer nada, eu era 
criança.

– Olha, secou tudo ao redor da grota, 
um monte de peixe morto por cima, não 
tinha onde se esconder, urubu comendo. 
Na beira do rio você via quantas pessoas 
morreram. Velho, novo, todos mortos, um 
por cima um do outro.

– Escapamos uns oito. Meu pai muito 
doente. Junto conosco tinha um jovem 
que estava aprendendo a ser pajé e estava 
cuidando de nós: quebrava palmito, inajá 
e daquele coco babaçu ele tirava a massa 
e nos dava para comer; tinha a castanha 
também, descascava e misturava com a 
carne de jabuti. Era mais fácil pegar jabuti.

– Então nós fomos caminhando pela 
mata. Meu pai pediu para pararmos, não 
tinha condições de caminhar. Ficamos em 
um tipo de grotinha, pois não tínhamos 
condição de carregá-lo. Lá nos ficamos três 

dias e três noites. Meu pai morreu.
Antes de morrer, me conta Payaré, seu 

pai o chamou e lhe entregou suas armas, seu 
arco e suas flechas, dizendo que agora ele te-
ria que defender a si e a sua família, com seus 
poucos anos de vida aceitou seu encargo. 
Voltou-se ao pajé, dizendo que agora podiam 
retomar a caminhada. 

Junto consigo, estavam a sua mãe, e 
três irmãos que ele carregava nas costas 
revezadamente, pois eram mais crianças que 
ele, e também lhes acometera a doença. Com 
pesar, Payaré diz: – Não sei se era pecado, 
mas eu oro todo dia pra Deus me perdoar 
se for. Quando eu os carregava e não dava 
mais conta eu caia e jogava-os no chão. 
Era triste. Eu jogava e olhava aquele meu 
irmão cansando com a doença, minha mãe 
também doente. Quando chegava a noite 
eu olhava pro céu e pensava se por acaso 
minha mãe morresse, o que eu ia fazer.

A maioria do seu povo havia morrido, 
e os que se salvaram estavam dispersos pela 
mata, pensava em como ele encontraria seus 
parentes, para poder se protegerem, reto-
marem a sua vida como antes. A sua “vida 
total”, como ele dizia.

– Durante a noite. Prossegue – Eu 
não podia contar todas as estrelas, mas eu 
olhava e pensava como seria a minha vida 
naquele momento, o que eu haveria de fazer.

Segundo ele, tinham duas opções: ou 
caminhariam para beira do rio ou iriam viver 
no meio dos não indígenas, isso se bichos do 
mato não os devorassem. A noite era a parte 
mais triste do dia; na escuridão ele pensava 
em o que lhes aguardaria no amanhecer.

– Fiquei olhando. Eu pensei: quando 
nós tínhamos saúde vivíamos nossa vida 
com tranqüilidade, como eles, até o pajé 
fazer o que fez. 

Depois de certo tempo andando pela 
mata retornaram à antiga aldeia, encontra-
ram muitos mortos. Até que próximo a uma 
grota, ecoou um canto de povo alegre, eram 
aproximadamente quarenta indígenas do 
seu povo, que tinham escapado da devasta-
ção que ocorrera na aldeia. Com um grupo 
maior e mais forte, decidiram seguir rumo 
aos “brancos” para poderem se defender e 
terem chances de sobreviver. Não havia mais 
os guerreiros, os mais velhos em sua maioria 
haviam morrido, restavam a grande maioria 
de jovens. 

Devido a insegurança do Grupo deses-



981

truturado partiram para a região de Tucuruí, 
para as cabeceiras do rio Capim, também co-
nhecida como região da montanha, de onde 
veio a autodenominação Akrãtikatêjê, onde 
Akrãti é montanha, Katê é dono e Jê é povo, 
“o povo dono da montanha”. (CEDI, 1985)

Quando chegaram nessa região, já havia 
um posto de atração do SPI², era década de 
60. Payaré conta que sua mãe o pintava, e 
que eles continuavam seguir seus costumes. 
Seu tio era o cacique, e na área nada lhes 
faltava pra sua sobrevivência. 

Pyaré, um gavião Parkatêjê, serviu 
como ponte, para estabelecer relações entre 
eles e os não-indígenas. Payaré conta, que 
este indígena veio e os convenceu a aceitar 
a ajuda do SPI, contando das vantagens que 
os Gavião Parkatêjê estavam desfrutando, 
falava sobre a aquisição de roupas, de me-
dicamentos, e de alimentos. Pyaré também 
estava em missão de paz entre o seu grupo 
Gavião e o de Payaré. Falava sobre a união 
dos Gavião para se fortalecerem. Foi então 
que se deu o contato com os agentes do SPI 
e com os Missionários protestantes que atua-
vam na área.

Payaré foi levado para cidade de Tucu-
ruí para estudar. Contra sua vontade, mas 
lá permaneceu, retornando a aldeia anos 
depois, pois se sentia muito sozinho, e sentia 
falta de estar no mato. Aprendeu a falar um 
pouco de português. E quando seu tio veio 
a falecer, foi escolhido pelo seu povo para 
assumir o cacicado, na época Payaré tinha 
dezoito anos.

Quando fala de Tucuruí, exalta a liber-
dade que eles tinham, de caça, de coletar 
alimentos na floresta, de fazer sua roça. Das 
corridas de tora, a utilização do arco e flecha, 
da abundancia de peixe, e principalmente, da 
igualdade sob a qual a aldeia vivia. Por várias 
vezes ele usa a expressão “éramos felizes”.

– Lá nós tínhamos uma vida total!
Habitavam uma terra rica, fértil, de 

onde todas as suas necessidades eram sacia-
das. Até que apareceu a ELETRONORTE e a 
Usina Hidrelétrica de Tucuruí, tirando-lhes 
sua terra, a união do seu povo, lhes tirando 
um pedaço dessa totalidade que Payaré tanto 
exalta. 

Hoje já com as mazelas da idade, e com 
a luta marcada no corpo, ele aguarda como 
se o tempo fosse voltar mais de trinta anos, 
para que possa ter uma Terra para o sue 
povo, ainda que não aquela de Tucuruí, mas 

uma Terra onde os Akrãtikatêjê tenham voz, 
união, alegria, sustento; sua totalidade de 
volta.

“(...) começou a aparecer a ELE-
TRONORTE”: UHE de Tucuruí, 
ameaças, tentativa de assassinato e 
expulsão dos Akrãtikatêjê.
Os Akrãtikatêjê: Quando a ELE-
TRONORTE chegou.

“(...) Na época da ditadura não ti-
nha esse negócio de conversa, dizia 
que era coisa do governo, da na-
ção. Que governo tinha que fazer 
barragem aqui. (...), todo mundo 
chegou com um fuzil na mão, di-
zendo que tinha que deixar porque 
lá era da nação, então tem que sair 
daqui, porque governo precisa 
desse lugar.” (PAYARÉ, 2011)

O primeiro contato que os Akrãtikatêjê 
tiveram com a UHE de Tucuruí foi em 1969 
com som das dragas e tratores que já entra-
ram para desmatar a área que eles moravam 
em Tucuruí. Payaré, incisivo, pediu para que 
os trabalhadores parassem, pois exigia que as 
autoridades viessem até ele para conversar. 
Foi quando para lá se deslocaram, armados, 
representantes da FUNAI, ELETRONORTE 
e Aeronáutica, exigindo sua saída da terra 
junto com seu povo.

Quando questiono a Payaré sobre as 
propostas que eles lhe fizeram ele responde 
enfático “nada, só expulsando mesmo, amea-
çando que o trator passasse por cima quando 
a gente tivesse dormindo. (...) desocupar em 
15 dias.” Nesse meio tempo, Payaré adoe-
ceu e teve que se deslocar a Tucuruí para 
tratar de uma pneumonia. Quando estava 
no hospital, representantes da FUNAI e da 
ELETRONORTE o fizera assinar papéis e 
cheque, alegando que aquela quantia era a 
indenização pela terra. Payaré diz que assi-
nou sem consultar alguém, e quando ficou 
melhor que foi entender a trapaça. 

A própria ELETRONORTE depositou o 
cheque, quando Payaré foi retirar restavam 
apenas 13 mil cruzeiros de um total de 50. 
Com a assinatura e a distância física de Pa-
yaré da área, a ELETRONORTE começou o 
desmate da Terra e a escavação de grandes 
buracos. Payaré ainda tava em Tucuruí, 
cuidando agora da saúde de suas filhas, 
aguardando para levá-las à Belém, quando lá 
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aportou um barco trazendo os Akrãtikatêjê 
que estavam na Terra para levá-los a T.I Mãe 
Maria, onde já viviam outros grupos Gavião.

“Foi uma força né, que fizeram? 
porque pessoa não entedia, aí em-
barcaram, até minha mãe no meio. 
Aí eu falei: bom, como vocês já 
trouxeram tudo aqui, vamos fazer 
o seguinte, vocês vão levar minha 
mãe, meus sobrinhos, tudo lá. Eu 
vou com vocês pra Belém, mas não 
pra ficar, vou pra levar meus me-
ninos que estão doentes, lá eu vou 
ficar resolvendo com vocês, mas 
eu queria que vocês me explicasse 
como é esse papel que o governo 
tá fazendo, que eu queria ver como 
é que é isso que vocês tão fazendo 
com a gente (...)”(PAYARÉ, 2011)

Em resposta aos questionamentos 
de Payaré, sobre a situação na qual seu 
povo ficaria, os representantes da FUNAI e 
ELETRONORTE respondem: “(...) tem 70 
milhões de cruzeiros lá (T.I Mãe Maria) pra 
vocês, vocês vão ter cabeça de gado, vai ter 
plantação de cacau, plantação de café, casa 
tão fazendo em Mãe Maria, tá tudo pronto, 
tem panela, tem colchão pra dormir tem 
tudo.” Porém Payaré, se mostrou desconfia-
do, pedindo garantias de que realmente o seu 
povo teria acesso a tudo o que estavam lhe 
prometendo.

Então, Payaré, seguiu para a T.I Mãe 
Maria, para conferir a construção das casas:

“Eu vim de Belém pra cá (T.I Mãe 
Maria). A estrada ruim, o chão 
era estreitinho, nós passamo dois 
dias pra poder sair, ruim demais. 
Aí eu passei dois dias no Mãe Ma-
ria, muito estranho, não tinha lu-
gar, não tinha nada. “Não a casa 
é pra cá, lá pra dentro é o lugar 
na união” “pra cá ó, de confronte 
com Jacundá”, aí de manhã cedo 
nós entramos por aqui, quando 
deu três horas da tarde nos chega-
mos no lugar que tavam fazendo 
a casa assim desse jeito (mostran-
do sua casa de palha e madeira), 
ainda tirando palha, sem estrada, 
sem nada. Como é que a gente vem 
pra cá então? cadê essas coisas que 
prometeram? (...)”(PAYARÉ, 2011)

Diante dessa situação, Payaré recusa 
se transferir para aceitar a oferta, e sua de-
cisão é a de permanecer em Tucuruí, com a 

sua família, para poder continuar sua vida 
enquanto espera uma melhor resolução por 
parte da ELETRONORTE. Visto esta recusa, 
a FUNAI o informa que o mesmo será isola-
do, sem receber assistência alguma do órgão.

Payaré e sua família ainda ficaram na ci-
dade de Tucuruí por dois anos. Com os 13 mil 
cruzeiros restantes da indenização, montou 
um comércio e comprou um barco a motor 
para frete e transporte de peixe. Mas ainda 
morando na cidade, Payaré não desistia de 
sua Terra, foi quando decidiu procurar a 
FUNAI de Brasília, empreitada na qual teve 
ajuda da antropóloga Iara Ferraz.

Já era 1978 quando Payaré partiu rumo 
a Brasília. A conversa com o então Presidente 
da FUNAI deu a Payaré força pra continuar 
na luta:

“(...). Falou pra mim, o Presidente 
da FUNAI, “você vai procurar jus-
tiça, você vai no exército, no quar-
tel, você vai na Polícia Federal, 
você vai procurar o Juiz, que Dou-
tor vai te apoiar. Eu, Presidente da 
FUNAI, já sei o que tá acontecendo 
com você; enquanto não lhe derem 
um tostão, não é pra você sair, me 
apoiou muito o presidente. Aí eu 
disse que já tinham me expulsado, 
que eu já estava na cidade. Aí ele 
falou: não, não, você vai caçar, 
você tem que voltar pra sua terra.” 
(PAYARÉ, 2011)

Seguindo essas orientações, Payaré 
visitou o exército em Marabá, o Juiz Federal, 
e o INCRA, informando que voltaria pra sua 
terra e obtendo concordância e promessas de 
ajudas caso algo desse errado. Voltou com a 
sua família, montou uma lona no pé de uma 
mangueira e fez de lá sua morada. 

A água avançava sobre a terra, e cons-
tantemente dinamites eram estouradas para 
as escavações, a floresta tombava, e eram 
obrigados a mudar de lugar. Payaré tentava 
impedir as dragas de trabalhar, mas não 
obtinha sucesso.

Em uma manhã, Payaré saiu para fazer 
farinha, deixou sua arma em casa, para sua 
filha mais velha: Kátia. Dizia pra ela se de-
fender caso alguém aparecesse. Kátia ficava 
responsável por seus irmãos, enquanto sua 
mãe e Payaré estavam fora de casa. Durante 
estar torrando a farinha, quatro homens se 
aproximaram para falar sobre a Terra, ques-
tionando a permanência de Payaré na área. 
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Payaré respondeu que apenas falava sobre 
isso na justiça, que apenas lá isso seria re-
solvido. Os homens insistiram em dizer que 
aquela terra não era de Payaré e que qualquer 
um poderia ocupar. Na hora do almoço Pa-
yaré desceu para casa e deixou seu ajudante 
mexendo a farinha, caminhava na estrada de 
mato alto, quando foi surpreendido com um 
facão cortando tudo ao seu redor.

“(...), aí eles falaram que iam me 
matar e meteram o facão. Eu me 
meti pelo meio do mato, meti a 
mão pra defender. Eles acharam 
que tinha torado já tudo: mão, pes-
coço, tudo. Aí correram, deixaram 
até armamento lá. Eu me sustentei 
e chamei o rapazinho, porque eu 
não podia me armar com a mão 
caída espirrando sangue. (...)”(PA-
YARÉ, 2011)

Esta não era a primeira vez que a vida de 
Payaré teria corrido perigo. Quando morava 
na cidade de Tucuruí, um pistoleiro foi ao seu 
encontro, marcando uma emboscada, a qual 
Payaré foi alertado por um comerciante local 
que conhecia as malfeitorias do tal pistolei-
ro. Ainda, em sua terra, em outra ocasião, 
um homem lhe questionou sua presença lá, 
o ameaçando de morte, porém sem tentar 
executar a promessa.

Essas pressões, ligadas ao fato da cons-
trução da barragem de Tucuruí, e a especula-
ção criada sobre aquelas terras, fizeram com 
que Payaré aceitasse ser remanejado para 
junto do seu povo que já estava na T.I Mãe 
Maria.

Levou consigo uma cicatriz na mão, de 
ponta a ponta da palma, e a vontade de lutar 
para ter seus direitos sobre a terra, reconhe-
cidos. 

O embate Jurídico contra a ELE-
TRONORTE: entre a sentença e o 
sonho

Em dezembro de 1983, Payaré tentou 
impedir as obras que estavam sendo realiza-
das na área indígena em questão, necessárias 
para construção da UHE (extração de areia 
e cascalho), retendo os tratores. A ELETRO-
NORTE entrou com uma ação de reintegração 
de posse, neste mesmo mês o Juiz de Direito 
de Tucuruí concedeu-lhe mandado liminar 
que garantia a reintegração, contabilizando 
mais uma derrota aos povos indígenas, res-

saltando a velocidade incomum da decisão 
judiciária.

Payaré percebeu que sozinho não 
conseguiria muito sucesso em sua luta pela 
terra, pois o próprio Estado que deveria zelar 
pelos Direitos indígenas estava sendo seu 
maior algoz, tanto enquanto ELETRONOR-
TE quanto SPI ou FUNAI, este último criado 
para a defesa dos povos indígenas à época 
atuava como um controlador social indígena, 
desrespeitando os indígenas em prol de um 
interesse governista.

Certo dia, quando se encontrava na ci-
dade de Tucuruí, por onde andava temeroso 
por sua vida e se vendo sem mais recursos 
para continuar na sua luta, uma reportagem 
de jornal lhe chamou atenção: “(...) eu tava 
sentado lá na praça, era cedo, merendei, aí 
chegou um cara com um monte de jornal, 
aí eu fiquei olhando jornal que dizia assim: 
existe comissão pró-índio em São Paulo 
(...)”. Nesta época Payaré estava morando 
na área indígena, onde já havia sofrido aten-
tado contra sua vida que por pouco não lhe 
custou a mão direita, como já foi relatado 
anteriormente.

Prontamente, Payaré, comprou o jornal 
onde continha informações para contato e 
sem hesitação foi até a central de telefonia e 
pediu uma ligação a cobrar. Foi atendido por 
uma advogada da ONG, que após escutar a 
situação descrita por Payaré disponibilizou 
total apoio, marcando uma visita a ele em 
Tucuruí para averiguar de perto a situação 
na qual seu povo se encontrava.

Com a chegada da equipe da comissão 
pró-índio em Tucuruí, com antropóloga e 
advogados, o caso dos Akrãtikatejê começa-
ria a caminhar com mais força através dos 
meios legais para encontrar uma resolução. 
Devidamente assessorado, Payaré começou 
a penetrar nos órgãos governamentais atrás 
dos seus direitos, chegou até mesmo em uma 
reunião com Presidente da FUNAI, além de 
conversas com Diretor do INCRA, Major do 
Exército, Juiz Federal, além de participar de 
conferências em outros países, fazendo com 
que sua causa ganhasse notoriedade, o que 
talvez tenha sido providencial para estar vivo 
e poder contar essa história.

Além da Comissão Pró-Índio outras ins-
tituições tiveram sua participação nesta luta: 
Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos 
Humanos (SDDH), Instituto Socioambiental 
(ISA), Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), 
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Ministério Público Federal (MPF) e diversas 
outras que apoiaram indiretamente.

Efetivamente, no meio jurídico, a bata-
lha começou em 1989, quando quatro advo-
gados indicados e/ou membros de algumas 
das instituições acima citadas assinaram 
uma ação ordinária de anulação de ato jurí-
dico contra a ELETRONORTE, dando início 
ao processo nº 89.0001377-7 na 4ª Vara da 
Secção Judiciária do Pará que à época já de-
monstrava ser uma empreitada difícil, ainda 
que legítima. A ação requeria entre outros:

“(...) 3. Sejam declarados nulos os 
atos da ELETRONORTE, que visa-
ram transferir a posse dos índios 
Gavião sobre a terra indígena da 
Montanha para a empresa;
4. Seja devolvida a área em ques-
tão à posse pela dos índios Gavião 
e, sendo impossível este desidera-
to, seja adquirida pela ELETRO-
NORTE área de igual tamanho e 
condições ambientais na região
5. Indenização pela transferência e 
prejuízos da comunidade indígena 
que se viu privada da terra nestes 
anos todos; (...)”

Voltando a narrativa de Payaré ficará 
mais fácil compreender a ação movida pela 
comunidade Akrãtikatêjê.

Em 1977 Payaré se encontrava inter-
nado em um hospital na cidade de Tucuruí 
acometido de pneumonia, quando recebeu 
a visita de representantes da FUNAI e da 
ELETRONORTE ambas intencionadas em 
dar um ponto final no quiproquó em relação 
a área indígena em questão, retirando desta 
Payaré e sua família. Sem se dar conta do 
que estava prestes a fazer e induzido pelas 
má intencionadas visitas, Payaré assinou o 
recebimento de um cheque no valor de Cr$ 
7.000,00 (sete mil cruzeiros) referentes a 
benfeitoria realizada pelos Akrãtikatêjê na 
área, devendo, mediante esse pagamento, 
retirar-se imediatamente da terra. Para re-
solver a questão da remoção, a FUNAI deu 
a solução: Terra Indígena Mãe Maria, onde 
já viviam outros grupos Gavião (Parkatejê e 
Kyikatejê), deixando de lado o fato de que 
apesar de pertencerem ao mesmo grupo 
eram rivais históricos.

Outra questão levantada pelos advoga-
dos é a “indenização” paga pelas benfeitorias 
como se a terra fosse como qualquer outra e 
não uma terra indígena. Ainda que a legisla-

ção indígena vigente não fosse tão vigorosa à 
época como aparentemente é hoje, a mesma 
era muito clara no quesito “terras indígenas”, 
como versa a constituição de 1969 e a lei 
6.001 de 1973 respectivamente:

“Art. 198 – As terras habitadas 
pelos silvícolas são inalienáveis 
nos termos que a lei federal deter-
minar, a eles cabendo a sua posse 
permanente e ficando reconhecido 
o seu direito ao usufruto exclusivo 
das riquezas naturais e todas as 
utilidades nelas existentes.
§ 1º - Ficam declaradas a nulida-
de e a extinção dos efeitos jurídicos 
de qualquer natureza que tenham 
por objetivo o domínio, a posse ou 
a ocupação de terras habitadas pe-
los silvícolas.
§ 2º - A nulidade e extinção de que 
trata o parágrafo anterior não 
dão aos ocupantes direito a qual-
quer ação ou indenização contra a 
União e a Fundação Nacional do 
Índio.”
“Art. 17 – Reputam-se terras indí-
genas:
I – as terras ocupadas ou habita-
das pelos silvícolas, a que se re-
ferem os artigos 4º, VI e 198, da 
Constituição (de 1969);
II – as terras reservadas de que 
trata o capítulo terceiro deste títu-
lo;
III – as terras de domínio das co-
munidades ou de silvícolas.
Art. 18 – As terras indígenas não 
poderão ser objeto de arrenda-
mento ou de qualquer ato ou ne-
gócio jurídico que restrinja o pleno 
exercício da posse direta pela co-
munidade indígena ou pelos silví-
colas;
§ 1º - Nessas áreas é vedado a qual-
quer pessoa estranha aos grupos 
tribais ou comunidades indígenas 
a prática da caça, pesca ou coleta 
de frutos, assim como atividades 
agropecuárias ou extrativistas.”

De maneira clara podemos visuali-
zar mais esta ilegalidade praticada pela 
ELETRONORTE, porém o descaso com os 
Akrãtikatêjê e com a constituição brasileira 
continuou. Em 1984, a ELETRONORTE dis-
posta a “resolver” conclusivamente a questão 
decide comprar a terra indígena em uma 
reunião em Belém onde Payaré foi inexpli-
cavelmente (ou intencionalmente) deixado 
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de fora. Com a conivência da FUNAI, dois 
indígenas Gaviões não tão esclarecidos poli-
ticamente como Payaré foram levados a esta 
reunião e com as assinaturas destes e de um 
procurador judicial da FUNAI foi outorgada 
escritura de cessão e transferência de direito 
sob a posse da terra.

Então, apoiados nestes atos contrários 
a legislação brasileira vigente, os advogados 
acima mencionados entraram com pedido de 
anulação do ato de compra.

Apesar de o processo ter sido emprei-
tado de maneira particular por parte dos 
indígenas, o Ministério Público Federal, 
órgão responsável, entre outros, pela defesa 
dos direitos indígenas também participa 
plenamente do processo. O MPF respalda-
-se também nas leis citadas acima e ainda 
na ausência de capacidade civil indígena e 
na falta de representação legítima do órgão 
tutelar (FUNAI) na assinatura do ato jurídico 
em questão, uma vez que o seu procurador 
judicial não possuía poderes legais para o 
ato praticado, sendo esta função direcionada 
apenas ao dirigente da FUNAI além da total 
ilegalidade de compra de uma terra indígena.

Em sua defesa a ELETRONORTE tenta 
descaracterizar a referida terra, dizendo 
não ser esta uma terra indígena, tampouco 
ocupada por indígenas, apelando para a sua 
não demarcação oficial, ainda que a terra 
constasse em um decreto estadual como 
aqui já foi dito. Outro artifício utilizado pela 
empresa foi a tentativa de desindianidade do 
cacique Payaré, utilizando em suas argumen-
tações escritas, presentes em todo o proces-
so, o nome não indígena de Payaré, qual seja: 
Edivaldo de Valdenilson e nomeando a terra 
indígena de “Fazenda Gavião da Montanha”.

Estarrecedor, ainda mais, é o argumen-
to da empresa de que no local não poderia 
existir tal comunidade indígena posto que o 
grupo Gavião localizava-se na T.I. Mãe Ma-
ria, restando ali apenas uma família que teria 
alguma ligação com este grupo, desconside-
rando totalmente a ocupação histórica dos 
Akrãtikatêjê na área, ocupação esta provada 
no processo por meio de documentos do pos-
to de atração estabelecido pelo SPI em 1946 
e por trabalho antropológico de Iara Ferraz.

Por mais absurdo que os contra argu-
mentos da ELETRONORTE fossem, foi jul-
gado improcedente o pedido da comunidade 
indígena sob o argumento de que a referida 
terra era de domínio da união e não da co-

munidade indígena e ainda sob a alegação 
de que a assinatura do procurador da FUNAI 
teria sim plenos poderes para a validação da 
escritura.

Tal sentença demonstra que o descaso 
com os povos indígenas não são intempéries 
dos nossos dias.

Diante sentença tão infundada, coube a 
comunidade indígena recorrer a instância ju-
rídica superior: o Tribunal Regional Federal 
(TRF). Assistidos juridicamente pelo NDI e 
MPF, que manifestaram suas apelações nos 
anos de 1994 e 1995 respectivamente.

Os argumentos não poderiam deixar de 
serem os mesmos, visto a visível ilegalidade 
praticada pela ELETRONORTE. As duas 
apelações chamaram atenção, mais uma 
vez, para a violação do Estatuto do Índio (lei 
6.001) e para a violação constitucional com 
as quais a sentença estava a corroborar.

Sendo as terras indígenas, assim consi-
deradas a partir da ocupação imemorial de 
uma comunidade indígena, indisponíveis, 
inalienáveis e intransferíveis a terceiros como 
versa a legislação à época, são extremamente 
arbitrários os atos que se seguiram, acredito 
que até para pessoas leigas juridicamente 
isto é bastante evidente.

Acima de todos os pontos acima citados 
está o direito originário dos povos indígenas 
sobre suas terras, direito este que ultrapassa 
a própria criação do Estado. A ELETRO-
NORTE tentou em sua defesa afirmar que 
tal terra não era indígena, porém a própria 
sentença afirma textualmente a existência de 
documentos comprobatórios da existência e 
ocupação histórica do povo Gavião da Mon-
tanha na área, além de demonstrar profundo 
conhecimento da legislação indígena, 
afirmando que a posse das comunidades 
indígenas sobre suas terras são protegidas 
constitucionalmente desde 1934; só nos resta 
saber por qual motivo a ELETRONORTE foi 
absolvida.

O processo percorreu anos entre re-
cursos, agravos de instrumentos e outros 
procedimentos jurídicos até o trânsito em 
julgado, que torna o processo judicial defini-
tivo, em 13 de novembro de 2008, sendo a ré 
ELETRONORTE condenada:

“(...) impõe-se a condenação da 
empresa responsável pela trans-
ferência irregular a adquirir uma 
área de extensão e em condições 
ecológicas semelhantes às daquela 
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de onde foram os índios forçados a 
afastarem-se (...)”

Porém, apesar da justiça finalmente ter 
sido feita ainda existiriam entraves no cami-
nho de Payaré e seu povo até a tão sonhada 
terra. O problema agora seria a precária 
regularização fundiária do estado do Pará e 
a má fé da ELETRONORTE em cumprir sua 
sentença. Até o término deste artigo a com-
pra e entrega da terra ainda não havia sido 
efetivada.

Considerações finais
A construção da Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí se tornou um marco divisor na legis-
lação ambiental brasileira e um modelo de 
como não executar um projeto hidrelétrico, 
além de ter causado danos irreparáveis a cen-
tenas de famílias ribeirinhas e a comunidades 
indígenas. Porém muitas de suas atrocidades 
permanecem invisíveis na história brasileira, 
e assim seria com os Akrãtikatêjê, não fosse a 
voz e a incansável luta de Payaré.

Reorganizar o seu povo. Cumprir a 
promessa feita ao pai no seu leito de mor-
te, continuar em frente levando seu povo 
consigo e protegendo-o. Este foi o grande 
motivador da luta de Payaré, que viu a união, 
a tradição e a dignidade dos Akrãtikatêjê se 
esfacelar frente à ação “anti-indígena” do 
Estado brasileiro.

O caso neste trabalho narrado é apenas 
um dentro de centenas de outros que ainda 
marcam a história desse país pluriétnico que 
não reconhece de fato o seu povo e mantém, 
ainda que sob máscaras, uma política indige-
nista arcaica e integracionista.

A escolha por tratar este tema através 
da história oral é uma forma de pontuar a 
voz indígena no discurso oficial, ou na falta 
desse discurso; onde casos como o de Payaré 
e os Akrãtikatêjê são postos no esquecimen-
to, são diluídos nos chamados “impactos 
sociais”, onde categorizações gerais não nos 
permite ver o humano, e principalmente por 
entender que a voz da academia não deve 
sobrepor a voz desses sujeitos históricos.

Notas
¹  Narrativa criada segundo entrevistas realizadas 
com Payaré Akrãtikatêjê em fevereiro, abril e maio de 2011.
²  Afirmação confirmada através da presença de docu-

mentos nos autos do processo. 
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Haitianos em Porto Velho: ensino da língua portuguesa e inser-
ção social 

Marília Lima Pimentel
Elisângela Lima Eurico de Paula
Universidade Federal de Rondônia

O Haiti
O primeiro país latino americano inde-

pendente tem em sua trajetória um caminho 
político, social e econômico instável até os 
dias de hoje. Revolta, golpes e repressões 
marcaram o povo haitiano. Hoje a “Pérola 
do Caribe”, tornou-se uma das nações mais 
pobres da América Latina. Desde fevereiro 
de 2004 o país sofre intervenção de forças 
militares da Organização das Nações Unidas 
(ONU), e o Brasil é o país responsável pelo 
processo de pacificação no território. A 
economia nacional é pouco desenvolvida, 
e os principais produtos de exportação são: 
o açúcar, a manga e a banana, entre outros. 
Esse segmento emprega a maioria dos haitia-
nos. Seu índice de desenvolvimento humano 
(IDH) é baixo, aproximadamente 60% da 
população é subnutrida, e mais da metade 
vive abaixo da linha da pobreza.

O Haiti possui duas línguas oficiais 
que é o francês e o criolo haitiano ou créole. 
Muitas vezes a língua de um país depende de 
sua história, de como foi descoberto e colo-
nizado. Na republica do Haiti, assim como o 
Brasil, foi colonizada por europeus, a questão 
do idioma ocorre diferente, o Brasil adotou o 
português como oficial devido a herança dei-
xada pelos colonizadores, já no Haiti o país 
possui dois idiomas oficiais, porém mais de 
80% da população prefere falar o criolo hai-
tiano. O país foi descoberto por Cristovão Co-
lombo em 1492, e em 1697 foi doada à França 
pela Espanha. Sua história foi marcada então 
de guerras pela sua população para acabar 
com a colonização francesa, até que em 1804 
tornou-se um país independente. Somente 
em 1961 que o criolo foi oficializado ao lado 
do francês, que era o único idioma literário 
desde a independência da nação. Por ser um 
país muito pobre e a maioria analfabeta, o 
país encontra-se em uma crise econômica e 
não possue perspectiva de melhoras a curto 
prazo. Quem fala o francês é visto como parte 
da elite, logo as famílias mais pobres com 
grau de escolaridade menor, usam apenas o 
criolo para se comunicar, como são a maior 
parte da população, o idioma se propaga com 

mais facilidade que o francês.
Nesse sentido, alguns estudos feitos 

convergem para a afirmação de que o Haiti 
é um país diglóssico, pois ao lado da língua 
vernácula (o Kreyòl), existe uma outra 
língua que é aparentada a esta, cujo status 
social é mais elevado (o francês). Segundo, 
Rodrigues (2008) que fez sua tese de douto-
rado sobre a língua e a religião no Haiti, as 
funções e os domínios do emprego atribuído 
às duas línguas são requestionados, uma vez 
que o domínio dos dois idiomas, já não são 
mais mutuamente exclusivos.

Dessa forma, há duas ideias a respeito 
da instituição do crioulo e do francês como 
línguas oficiais no Haiti, quais sejam: a do 
senso comum que vê o crioulo como língua 
sem uma “gramática” estruturada, consti-
tuindo-se uma espécie de patois e que, por 
isso, seria “inapto a expressar conceitos 
abstratos, científicos” (RODRIGUES, 2008, 
p. 5). Outra tendência é a da valorização do 
crioulo como ícone da nacionalidade haitia-
na.

Símbolo da especificidade nacio-
nal, o crioulo atinge domínios an-
teriormente reservados ao francês. 
É visto – pelo que se pode notar 
nas declarações feitas por escri-
tores haitianos e nos depoimentos 
recolhidos em foros de discussão 
na internet, por exemplo – como 
uma expressão da alma haitiana, 
reconhecido como a língua mater-
na verdadeira, “motivo de orgu-
lho”. (RODRIGUES, 2008, p. 5)

Mesmo sendo visto por um grupo de 
“defensores” da língua como orgulho da 
“haitianidade”, o crioulo haitiano ainda é 
considerado uma língua sem escrita, prin-
cipalmente em relação ao francês. Desse 
modo, a escrita em crioulo não é considerada 
como escrita, ao menos oficialmente, pois 
uma pessoa é considerada analfabeta no 
Haiti se não souber ler e escrever em francês. 
Obviamente, há documentos antigos e atuais 
escritos em crioulo haitiano, entretanto há 
uma resistência em considerá-los como tal.
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Se pensarmos então na relação 
entre a oralidade e a escrita ou, 
mais precisamente, na introdução 
em massa da escrita na sociedade 
haitiana, devemos indagar quais 
as transformações sociais e até es-
truturais que esta passagem tem 
acarretado e, consequentemente, 
sua repercussão na atual situação 
de diglossia do país. Tudo indica 
que, em vez de se caminhar para 
um bilinguismo social, como teori-
camente se pretende, estaria sendo 
acirrada a “guerra das línguas”, 
na expressão de Louis-Jean Cal-
vet, ao se fomentar a formação de 
“diglossias encadeadas”, distan-
ciando o crioulófono alfabetizado 
do crioulófono analfabeto, seja do 
campo, seja da cidade. (RODRI-
GUES, 2008, p. 7)

É nesse cenário que se expande, nos últi-
mos anos, um movimento de revalorização da 
língua, fincada na assertiva de que o crioulo 
não é um patois, não é uma língua “menor”, 
mas um idioma como qualquer outro e que 
por isso precisa cada vez mais erigir seu valor 
e status linguístico. É preciso, para isso, que 
esse grupo de defesa dessa língua alie-se às 
instituições estatais – escolas, universida-
des, órgãos responsáveis por documentos 
oficiais, dentre outros – que são diretamente 
responsáveis pela legitimação linguística. É 
necessário, também, editar mais dicionários 
e gramáticas em crioulo haitiano, com o in-
tuito, sobretudo de propagar o idioma como 
oficial de fato, pois legalmente já é conside-
rado como tal.

Diante do quadro descrito acima, cons-
titui-se um grande desafio para nós pesquisa-
dores e professores entendermos o haitiano 
no Haiti, com sua história, língua, cultura e 
costumes, e o haitiano em Porto Velho para 
que possamos, assim, empreendermos nos-
sas ações de pesquisa e extensão. O objetivo 
desse artigo, por conseguinte, é relatarmos o 
que estamos fazendo e refletirmos, em certa 
medida, sobre alguns dados preliminares 
de nossa pesquisa. Vale lembrar que, por se 
tratar de uma pesquisa etnográfica, é preciso 
cautela e muita parcimônia, pois ainda não 
podemos fazer análises e afirmações pre-
cisas. Nossa pesquisa e extensão estão em 
desenvolvimento, por isso o presente artigo 
tem mais um cunho de relato.

A emigração de haitianos para Por-
to Velho

O Haiti há muito tempo vem sendo 
explorado, com isso sua floresta é quase 
inexistente, por isso o país sofre desastres 
naturais constantemente (tempestades, fu-
rações, etc.) e a maior dos últimos tempos foi 
o terremoto que ocorreu no dia 12 de janeiro 
de 2010, de magnitude 7,0 na escala Richter, 
causando uma série de mortes, deixando 
muitos feridos e desabrigados. Calcula-se 
que o terremoto causou mais de 300 mil 
vítimas, dentre elas alguns brasileiros.

Em consequência dessas tragédias, fu-
gindo da miséria e da fome criou-se um fluxo 
migratório, sendo que muitos deles entraram 
no Brasil por vias ilegais. Pela lei brasileira, 
eles deveriam ser deportados, no entanto por 
se tratar de razões humanitárias, isso não 
ocorreu.

Cerca de sete mil haitianos entraram 
e estão vivendo no Brasil desde o primeiro 
trimestre de 2011. As rotas de entrada, até o 
início deste ano, eram as fronteiras entre o 
Peru e o estado do Acre e também nas divisas 
de Brasil, Peru e Colômbia, na cidade de 
Tabatinga, no estado do Amazonas. De Ta-
batinga os haitianos seguiam de barco para 
Manaus, numa viagem de cinco dias pelos 
rios amazônicos. No Acre, a entrada é pelo 
município de Assis Brasil, de onde seguem 
para Brasiléia e daí partem para Rio Branco 
e Porto Velho. Um dos percursos da viagem 
dos haitianos começa por terra, de ônibus 
até o país vizinho, a República Dominicana 
depois partem para o Panamá de barco ou 
avião. Do Panamá vão para o Equador, mais 
uma vez de barco ou avião e de lá a viagem é 
por terra nas arriscadas estradas até a capital 
peruana, Lima. No Peru, o fluxo migratório 
se divide em dois principais caminhos: a trí-
plice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, 
em Tabatinga ou para a divisa com o Acre.

Vale salientar que, mesmo depois da 
publicação pelo Governo Federal da resolu-
ção normativa nº 97 de 12 de janeiro de 2012, 
cujo conteúdo regulamenta a entrada legal de 
haitianos no Brasil, limitando a emissão de 
até 100 vistos por mês, não cessou a entrada 
ilegal desses imigrantes. Dessa forma, os hai-
tianos continuam chegando ao Brasil e uma 
vez em território brasileiro solicitam refúgio. 
O local de entrada, porém, mudou e passa a 
ser pela Bolívia, entre as cidades fronteiriças 
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de Cobija e Brasiléia, visto que não há, nesse 
local, uma fiscalização rígida. 

A Amazônia brasileira é a fronteira de 
entrada dos imigrantes haitianos que estão 
nos estados do Amazonas, Acre e Rondônia. 
Na capital rondoniense, Porto Velho, estima-
mos que residam aproximadamente 1.200 
haitianos, a maioria encontra-se empregada 
e quase todos têm documentos legais do 
governo brasileiro, como carteira de traba-
lho, CPF, visto provisório ou permanente, 
carteira de vacinação ou estão registrados, 
aguardando a liberação documental.

Em março de 2011 chegou, na capital de 
Rondônia, o primeiro grupo com 105 haitia-
nos, entrando no Brasil pelo estado do Acre. 
Depois desse grupo, vários outros foram 
chegando a capital em busca de emprego. A 
primeira ajuda veio por parte do governo do 
estado, sobretudo, por meio da Secretaria de 
Assistência Social (SEAS) e da Pastoral do 
Migrante, providenciando-lhes abrigo, ali-
mentação, consultas médicas e inserindo-os 
no mercado de trabalho. Segundo a SEAS, 
existem mais de 900 haitianos cadastrados 
no estado e o governo do estado tem pro-
porcionado a inclusão cidadã, na retirada de 
documentos, exames laboratoriais e preven-
tivos de saúde. 

Em um primeiro momento, eles são 
encaminhados a casa de apoio pela Secreta-
ria de Assistência Social, a medida que vão 
sendo inseridos no mercado de trabalho, 
eles alugam apartamentos, geralmente em 
grupos de 8 a 10 haitianos, por causa do altos 
preços dos aluguéis, pois precisam se manter 
e, ainda, enviar dinheiro para ajudar os fami-
liares que ficaram no Haiti. Muitos deixaram 
esposas e filhos, que dependem dessa ajuda 
para sobreviverem.  Embora seja um grupo 
bem menor que a quantidade de homens, há 
mulheres também, que deixaram filhos com 
parentes e vieram para o Brasil com o intuito 
de arrumar trabalho e enviar dinheiro para 
ajudá-los. 

Ensino da língua portuguesa
O primeiro entrave que os haitianos ti-

veram que enfrentar foi o da barreira linguís-
tica, uma vez que, a maioria deles fala apenas 
o criolo haitiano, alguns falam a segunda 
língua que é o francês, e se formos comparar 
as diferenças entre as nomenclaturas, as 
estruturas das línguas portuguesa, francesa 

e haitiana, vamos perceber uma grande dife-
rença em relação às diferenças morfológicas, 
fonéticas, lexicais e estruturais, tanto em 
relação a língua portuguesa a língua france-
sa, quanto a língua portuguesa em relação a 
língua haitiana. Alguns haitianos por terem 
morado na República dominicana e falarem 
o espanhol, que é uma língua mais parecida 
com o português pois, ambas tiveram a mes-
ma origem e surgiram no mesmo período 
histórico, esses tiveram mais facilidade em 
compreender a nossa língua. 

Tendo em vista esta problemática, a igre-
ja católica iniciou um curso de português, com 
o intuito de vencer essa barreira linguística 
e inseri-los no mercado de trabalho, Notou-
se que muitos já haviam sido empregados, 
mas haviam sido dispensados do trabalho, 
justamente pelas dificuldades com o idioma, 
em compreender e serem compreendidos. 
Essas aulas eram ministradas em uma sala 
cedida pela Paróquia São João Bosco, por um 
professor haitiano, que já havia aprendido a 
língua portuguesa. As aulas aconteciam duas 
vezes por semana, as quintas e aos sábados, 
das 19h às 21h, e sempre no final das aulas, 
a igreja fornecia um lanche, pois a maioria 
trabalhavam, e iam para as aulas sem jantar, 
porque chegavam em casa depois de um dia 
exaustivo de trabalho, e só dava tempo para 
tomar banho.

O projeto
A partir de junho de 2011, foi criado 

um Projeto de Extensão pelo Laboratório de 
Estudos da Oralidade – LEO, vinculado ao 
Núcleo de Ciências Humanas da Universida-
de Federal de Rondônia (UNIR), coordenado 
pela professora Dra. Marília Lima Pimentel e 
pelo professor e antropólogo Geraldo Castro 
Cotinguiba, qual seja, Migração haitiana na 
Amazônia brasileira: linguagem e inserção 
social na cidade de Porto Velho. É um proje-
to multidisciplinar, cujo objetivo é o ensino 
da língua portuguesa para os haitianos 
residentes em Porto Velho, para contribuir 
no processo de socialização no trabalho, no 
lazer e nas relações pessoais desses imigran-
tes. Apresentar um panorama da formação 
histórica e social do Brasil, enfatizando 
noções de direitos e deveres trabalhistas, de 
cidadania e formação cultural da sociedade 
brasileira. Inserir os haitianos na dinâmica 
da universidade por meio do ensino de fran-
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cês para brasileiros. Esse projeto conta com 
as contribuições de professores e alunos da 
Unir e professores do Instituto Federal de 
Rondônia (IFRO).

Incialmente as aulas de língua portu-
guesa aconteciam nas dependências da Pa-
róquia São João Bosco, que além de ceder o 
espaço, servia voluntariamente, por meio de 
várias pastorais e grupos ligados à paróquia, 
um lanche para os estudantes haitianos. O 
projeto tinha em média cinquenta alunos, 
sendo a maioria homens. Com a chegada 
toda semana de novos imigrantes, percebeu-
se a necessidade de um espaço maior. Dessa 
maneira, com colaboração da SEAS, conse-
guimos uma parceria com a Escola Estadual 
21 de abril, localizada na Rua Rafael Vaz 
e Silva, no bairro Liberdade, local onde as 
aulas passaram a acontecer.

Como o número de estudantes aumen-
tou e tínhamos alguns alunos que já pos-
suíam certo domínio do português – trata-se 
dos que vieram no início de 2011 – decidimos 
dividir a turma em duas e as denominamos 
de iniciante (o grupo dos que falavam pouco 
ou quase nada em português) e intermediá-
ria (grupo dos que já dominavam sentenças 
básicas). Para que pudéssemos fazer essa 
divisão com mais critério, realizamos uma 
avaliação escrita e oral com os imigrantes e, 
partir desse resultado, efetuamos a divisão 
das turmas. A notícia de que as aulas de 
língua portuguesa estavam acontecendo em 
uma escola se espalhou rapidamente e a pro-
cura pelo curso cresceu rapidamente. Com 
isso, abrimos mais uma turma de iniciantes 
e hoje temos 90 alunos no curso.

As aulas continuam acontecendo as 
quintas e aos sábados, das 19h às 21h30. 
Sempre no final das aulas é servido um 
lanche, que é feito por alunos da UNIR, na 
qual a contribuição é feita por eles mesmos, e 
por pela própria equipe envolvida no projeto. 
Servimos o lanche no refeitório da escola, 
momento em que damos os avisos, colhemos 
informações e nos confraternizamos com os 
imigrantes.

O material didático que utilizamos foi 
elaborado por nós alunos e pelos coordena-
dores do projeto supracitados. Percebeu-se 
uma dificuldade maior no aprendizado da 
língua portuguesa por aqueles de nível de es-
colaridade baixo. Por meio de sondagens em 
nossas pesquisas, descobrimos que alguns 
nem foram alfabetizados em sua própria 

língua.

O ensino da Língua Portuguesa
A prática pedagógica do professor de 

língua portuguesa para estrangeiros exige 
um envolvimento com a noção de cultura, 
pois é preciso que saibamos sobre a cultura 
do aluno estrangeiro e da que envolve a 
nossa língua. Nesse sentido, alguns aspectos 
importantes envolvem esse processo, quais 
sejam os aspectos culturais que envolvem 
tanto o uso da língua quanto a relação de 
professor e alunos, o conhecimento metalin-
guístico do português a fim de compreender 
o funcionamento da língua, saber quais são 
objetivos de ensinar a língua da forma como 
é ensinada, dentre outros.

Várias abordagens de ensino de língua 
portuguesa como língua estrangeira (PLE) 
asseveram sobre a importância de saber qual 
o objetivo do grupo que quer aprender por-
tuguês, ou seja, para que aprender. No caso 
dos imigrantes haitianos, é visível, de forma 
geral, a necessidade de aprender a língua 
para inserção, principalmente no mercado de 
trabalho. Por outro lado, muitos dos nossos 
alunos estrangeiros querem dar continuida-
de aos estudos no Brasil, por esse motivo, 
muitos querem mais do que o básico para a 
comunicação diária no ambiente de trabalho, 
querem, nesse sentido, dominar a língua oral 
e escrita para estudarem no Brasil.

Até o momento, estamos trabalhando 
de forma dinâmica, crítica e criativa, para 
que possamos atender às solicitações dos 
alunos haitianos, pois a cada semana novas 
aparecem novas demandas de aprendizado 
trazidas pelos alunos. Isso se dá por se tratar 
de um grupo bastante heterogêneo, sobre-
tudo em relação ao nível de escolaridade, 
conforme já mencionado.

Para exemplificar, ousamos fazer uma 
pequena reflexão, a partir das aulas na parte 
da fonética que já realizamos. Após ser feito, 
em algumas aulas, o treinamento das vogais 
orais e nasais, passamos para as consoantes e 
percebemos que grande parte da turma teve 
uma dificuldade em pronunciar  palavras 
com “lh”, como por exemplo trabáio, abêia, 
têia, ao invés de trabalho, abelha e telha. 
Entendemos que isso se explica pelo fato 
de em suas línguas não haver a consoante 
/ʎ/ e que, por isso, sentiram dificuldade em 
pronunciá-las, substituindo pelo som mais 
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próximo que encontram que é justamente o 
/y/. 

Temos trabalhado com textos narrati-
vos, informativos e diálogos, sempre de ma-
neira contextualizada. Também trabalhamos 
muito em sala de aula com produção e inter-
pretação de texto, procurando ensinar não 
somente a língua padrão (PP), mas também 
a língua não padrão (PNP), como, por exem-
plo, as expressões do dia a dia (demandas 
que os próprios alunos estrangeiros trazem 
do ambiente de trabalho). Devemos levar 
em conta a diversidade de níveis escolares 
e sociais em que eles convivem no trabalho, 
com a vizinhança, com as amizades feitas, 
em Porto Velho. Dessa maneira, tem surtido 
efeito bastante satisfatório, pois muitos já 
falam e compreendem bem o português.

É sabido que a língua é um sistema de 
signo vivo de comunicação, que privilegia 
a mútua compreensão e entendimento de 
um determinado povo. Assim, por meio do 
projeto com o aprendizado da nossa língua, 
eles não só têm sido inseridos no mercado de 
trabalho, como também os tem ajudado a fa-
zerem amizades, inclusive nas redes sociais. 
Há alguns meses, um deles conseguiu passar 
com êxito na prova teórica do Departamento 
Estadual de Transito (DETRAN).

Nosso projeto de extensão constitui-se 
um espaço de inserção social dos haitianos 
em Porto Velho, pois é um local onde, além 
de aprenderem a língua, os imigrantes se 
encontram, conversam, trocam informações 
e convivem. O trabalho é outro espaço onde 
se dá a inserção na sociedade portovelhense, 
em várias atividades.

Recrutados para o ramo da cons-
trução civil, os haitianos ocupam 
majoritariamente os ofícios de pe-
dreiro e ajudante em prédios pri-
vados e obras públicas por meio de 
empresas terceirizadas. Há ainda 
outros ramos em que membros do 
grupo vêm sendo inseridos, como 
a área alimentícia, tais como res-
taurantes, lanchonetes e pizza-
rias, além de pequenos mercados 
e supermercados. Por outro lado, 
constatamos que ainda há cerca 
de 20% desempregados, sendo que 
destes 50% são mulheres. (COTIN-
GUIBA & PIMENTEL, 2012, p. 103)

A inserção social também se dá pelo la-
zer, concretizada pela visita aos amigos, par-

ticipação em celebrações religiosas, passeio 
ao shopping center, dentre outras formas. A 
religião é bem caracterizada por Cotinguiba 
& Pimentel (2012) quando afirmam haver 
evangélicos e católicos e que ambos partici-
pam rotineiramente dos cultos e celebrações.

No âmbito da religião, o que te-
mos no momento é um quadro 
dicotômico, qual seja: há católi-
cos e evangélicos. Os católicos são 
em menor número, frequentam as 
igrejas e mantêm um discurso de 
boa convivência com os evangéli-
cos na cidade. Há duas vertentes 
de evangélicos, uma que frequenta 
os templos juntamente com bra-
sileiros (Batista, Assembleia de 
Deus, Adventista do Sétimo Dia, 
etc.) e os que congregam apenas 
entre haitianos, num misto do que 
poderíamos chamar de sincretis-
mo evangélico, ou seja, são pes-
soas que se professam convertidos 
em diferentes denominações pro-
testantes, mas congregam juntos 
no mesmo templo. (COTINGUIBA 
& PIMENTEL, 2012, p. 105)

De modo geral, os haitianos estão bem 
inseridos na cidade de Porto Velho e o apren-
dizado da língua portuguesa proporciona a 
fluidez com que as relações entre haitianos 
e brasileiros estão acontecendo. Certamente 
não é uma relação que ocorre harmoniosa-
mente sempre, há os conflitos sobre os quais 
não discutiremos neste artigo.

Temos certa clareza da magnitude do 
trabalho que estamos realizando, todavia 
sabemos que há muito a ser feito e, como já 
assinalamos nossas ações de pesquisa e de 
extensão estão em desenvolvimento.
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Outro lugar para a mulher em “Correio Feminino”, de Clarice 
Lispector
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Ao observarmos a história da literatura 
e, consequentemente, o cânone estabelecido 
ao longo de seu desenvolvimento, é notória a 
supremacia da produção literária do homem 
ocidental, branco e de classe média/alta 
sobre a da mulher. A ela, da mesma forma 
que outras minorias, como os negros, os 
pobres ou os homossexuais, era destinada a 
exclusão de seus escritos. O olhar da crítica 
voltava-se para a valorização da autoria mas-
culina e legava à autoria feminina o status de 
inferioridade.

Tendo como pano de fundo a bandeira 
do feminismo, a crítica feminista em meados 
de 1970, impõe à história da literatura o 
resgate de inúmeras obras de autoria femi-
nina no fito de discutir a até então ideologia 
dominante. Desestruturam-se inúmeros 
padrões estabelecidos, uma vez que a mulher 
passa a questionar e a atuar em um espaço 
tradicionalmente destinado ao homem, o da 
crítica − o mundo acadêmico − e o da escrita 
literária.

Em Palavras da crítica (1992), Maria 
Consuelo Cunha Campos afirma que a 
autoria feminina elabora-se por meio de 
espaços produtores de sentido concernente 
à marginalização/opressão do feminino. 
Nesse sentido, pode-se dizer que a escrita 
da mulher percorreu três estágios para a 
sua fundamentação: a primeira é marcada 
pela mulher imitando a escrita masculina, 
adotando pseudônimos, vestuários e padrão 
de conduta do gênero oposto. A segunda 
corresponde a uma autoria em que a mulher 
luta por seu direito por meio de uma escrita 
de protesto em relação à exclusão e rebaixa-
mento sofridos. A partir dos anos 60, é possí-
vel evidenciar os traços de uma terceira fase 
na escrita feminina, uma vez que é marcada 
pela conscientização, pela autoafirmação da 
escrita-mulher, pela diferenciação de todo o 
gênero feminino frente ao masculino.

Portanto, tentar ler a cultura ocidental 
a partir de olhares ficcionais garante o 
entendimento histórico da enunciação da 

mulher. Pensar nesse processo histórico 
de politização e conscientização do espaço 
social feminino é imprescindível para que 
entendamos o lugar da mulher na sociedade 
contemporânea.

Com efeito, é possível dizer que Clarice 
Lispector elabora uma ‘escrita de protesto’ a 
favor do feminino que implica em uma cons-
cientização existencial do leitor por meio das 
narradoras das crônicas, inicialmente en-
contradas nas páginas do jornal Comício, em 
1952. Mas para se chegar a esse momento é 
necessário fazermos aqui um breve histórico 
destas conquistas com base na evolução do 
movimento feminista brasileiro.

O termo “feminismo”, no Brasil, sempre 
carregou em seu seio a marca do preconceito 
e, mesmo tendo conquistado vitórias e der-
rotas, não conseguiu se impor como motivo 
de orgulho para a maioria das mulheres. O 
anti-feminismo, por vezes, era tão forte que 
atribuía as feministas o caráter contrário a 
feminino. Por receio de estigmatizações, vá-
rias escritoras e outras mulheres brasileiras 
rejeitaram serem chamadas de feministas. O 
que se tem é o fato deste movimento ser pou-
co conhecido, uma vez que é pouco contado e 
compreendido verdadeiramente.

A história do feminismo no Brasil pode 
ser abarcada a partir de quatro momentos 
em que o movimento atingiu seu ápice, ha-
vendo entre eles um entremeio de mais ou 
menos cinquenta anos cujas ideias ficaram 
em estado de letargia, são os anos de 1830, 
1870, 1920 e 1970.

O primeiro momento carrega em seu 
bojo a luta das mulheres para o direito básico 
de ler e de escrever (exclusivo ao sexo mascu-
lino) e o momento inicial desta conquista foi a 
legislação de 1827, que autorizava a abertura 
de escolas públicas femininas. Antes disso, 
poucos eram os lugares possíveis para que as 
mulheres entrassem em contato direto com a 
leitura e a escrita. Segundo Constância Lima 
Duarte (2003, p. 153),

(...) foram aquelas primeiras (e 
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poucas) mulheres que tiveram 
uma educação diferenciada, que 
tomaram para si a tarefa de esten-
der as benesses do conhecimento às 
demais companheiras, e abriram 
escolas, publicaram livros, enfren-
taram a opinião corrente que dizia 
que mulher não necessitava saber 
ler nem escrever.

Na busca pela educação escolar surgem, 
no Rio de Janeiro e em outros locais do país, 
jornais e revistas de caráter notoriamente 
feministas que não publicavam apenas arti-
gos referentes à vida doméstica da mulher 
ou a romances de folhetins e poemas, mas 
levantavam bandeiras clamando pelo acesso 
ao Ensino Superior e a implantação do tra-
balho remunerado. Eis o segundo estágio do 
movimento feminista brasileiro em meados 
de 1870. Dentre outras temáticas abordadas 
por esses jornais, destacam-se assuntos 
como a dependência econômica feminina ser 
determinada pela subjugação ao homem, o 
progresso do país depender também das mu-
lheres, a denúncia da opressão, os protestos 
contra a insensibilidade masculina, a luta 
pelo direito ao Ensino Superior, ao divórcio, 
ao trabalho remunerado e ao voto.

Na década de 1920, as mulheres conti-
nuam buscando sua liberdade, marcada pela 
luta pelo direito de voto − que será atingido 
somente em 1932 com Getúlio Vargas −, ao 
acesso ao Ensino Superior e à ampliação do 
mercado de trabalho, abrindo espaço para 
o terceiro momento dos movimentos femi-
nistas desse país. Vários anseios feministas 
foram ridicularizados e sufocados por mo-
vimentos masculinos e políticos contrários, 
por exemplo, à campanha do voto, que se 
prolongou até 1928. Para a maioria dos ho-
mens, a mulher deveria manter seu papel de 
“dona de casa”, pois qualquer outro lhe era 
incompatível.

A revolução sexual da década 1970 fun-
cionará como um divisor de águas no quarto 
momento das lutas feministas. Vários costu-
mes mudaram radicalmente e reivindicações 
antes consideradas absurdas se tornaram 
práticas normais no seio social. Diante disso, 
inúmeros encontros são organizados para 
discussões acerca do papel da mulher em 
diferentes setores sociais. O Dia Internacio-
nal da Mulher é instituído, 8 de março, por 
iniciativa da ONU.

No Brasil, a institucionalização dos 
estudos sobre a mulher e sua legitimação 
diante dos saberes acadêmicos, ocorrerá no 
final dos anos de 1970 e durante a década de 
1980, quando, então, ocorrerão simpósios, 
seminários, encontros para a troca de expe-
riência entre os pesquisadores da área. Por 
sua vez, a partir da década de 1990 observa-
se uma acomodação gradativa da militância 
e o enfraquecimento de uma história que 
começava a ser escrita, mas, segundo Cons-
tância Lima Duarte, (2003, p. 168):

Com certeza vivemos outros e no-
vos tempos, e o movimento femi-
nista parece atravessar um ne-
cessário e importante período de 
amadurecimento e reflexão. O que 
não se sabe é como retornará na 
próxima onda. Aliás, nem mesmo 
é possível saber se haverá outra 
onda, que formato e dimensões po-
deria ter.

O lugar que a mulher passa a ocupar 
na sociedade em virtude do movimento fe-
minista se reflete em setores como a crítica 
literária, até então destinada quase em sua 
totalidade ao domínio masculino. As mu-
lheres passaram a escrever tanto literatura 
quanto crítica literária sem temer a rejeição 
masculina típica de outros tempos. Há, a par-
tir dessa nova crítica, o resgate da produção 
literária feminina esquecida até então, o que 
resultou, no Brasil, na descoberta de obras 
de inúmeras escritoras do século XIX nunca 
antes citadas pela crítica.

Nas primeiras décadas do século XX 
a lista de escritores reconhecidos traz pou-
quíssimos nomes de mulheres; já a partir 
dos anos de 1970 há uma modificação neste 
quadro, pois escritoras como Cecília Meireles 
e Raquel de Queiroz, reconhecidas nacional-
mente, fazem com que diversas outras mu-
lheres sejam inseridas no mercado editorial. 
Por sua vez, foi Clarice Lispector quem abriu 
“uma tradição para a literatura da mulher no 
Brasil, gerando um sistema de influências 
que se fará reconhecido na geração seguin-
te”, como destaca Lúcia Helena Viana (1995, 
p. 172).

Não há intuito de classificar a obra de 
Clarice Lispector como feminista, mas, sim, 
de mostrar que há um questionamento de di-
versos valores patriarcais, apontando outro 
caminho ficcional baseado na conscientiza-



995

ção do ser humano, valorizando o universo 
feminino marcado pela repressão diante de 
uma sociedade guiada por preceitos dos ho-
mens. Então, segundo Zolin (2005, p. 280) 
“são narrativas que questionam, por meio 
de discurso irônico, o modelo patriarcal em 
que a mulher fica reduzida ao que o espaço 
privado pode lhe proporcionar”. 

Tais questões podem ser observadas na 
coletânea de contos Laços de família (1998), 
em que algumas narrativas são represen-
tativas desses questionamentos acerca da 
relação mulher-sociedade. Os contos “Amor” 
e “A imitação da rosa”, são bons exemplos do 
enquadramento da mulher na vida familiar e 
de como esta é responsável pelo massacre de 
anseios e desejos, aprisionando a consciência 
crítica e legando à mulher a obediência a re-
gras basilares da família patriarcal brasileira.

Na esteira desse pensamento, visualiza-
mos, também, a obra de Lispector destinada 
a imprensa feminina. Considerando esse 
recorte, existiam dois estilos de jornalismo 
definidos: o “tradicional”, que propagava a 
ideia de que a mulher ainda deveria se dedi-
car às atividades vinculadas ao lar e à família, 
e o “progressista”, defensor dos direitos das 
mulheres. Essa imprensa feminina de cunho 
progressista foi, tardia e primeiramente, rea-
lizada por homens, a guisa de exemplifica-
ção, o Jornal de Senhoras editado em 1852, 
no fito de fazer com que o sexo masculino 
passasse a visualizar e respeitar o novo lugar 
do feminino que se organizava na sociedade 
ocidental. Paulatinamente, essa imprensa 
fomentadora de um olhar libertário para o 
universo feminino também será elaborada 
por mulheres.

Entretanto, moda e dicas de como se 
vestir bem sempre foram temas do universo 
literário feminino, porém, na escrita de Lis-
pector, essas questões se elaborarão no fito 
de deslocar esses lugares comuns mediante 
a crítica aos costumes sociais, viabilizando 
a equidade entre homens e mulheres. Com 
efeito, a década de 50 do século XX corres-
ponde a um momento de intensa produção 
da imprensa feminina no Brasil, haja vista 
ser desejo da mulher brasileira, que já con-
seguira o direito ao Ensino, discutir as ques-
tões relacionadas ao ambiente doméstico, 
mas, sobretudo, problematizar os dilemas 
sentimentais (des)construídos frente essa 
(re)formulação social.

Mediante uma linguagem simples e 

acessível a todos os tipos de leitoras, Clarice 
se valerá dos pseudônimos Tereza Quadros, 
Helen Palmer e Ilka Soares para ultrapassar 
o trivial e o corriqueiro, presentes no cotidia-
no das mulheres brasileiras, conduzindo-as 
ao lugar da emancipação feminina. É dessa 
perspectiva da (des)construção do senso 
comum em direção a outro lugar para o 
feminino que passaremos à leitura da seção 
“Aulas de sedução”, da obra O Correio Fe-
minino (2006), de Clarice Lispector. Faz-se 
mister sublinhar que a obra em questão cor-
responde a reunião das crônicas clariceanas 
publicadas nos jornais Correio da Manhã, O 
comício e Diário da Noite.

Ao atentar para a escritura de Clarice 
Lispector, é notório o alto grau de intros-
pecção aliado ao processo de epifania e de 
fluxo de consciência. Sua literatura sempre 
foi observada como retrato do cotidiano 
feminino em diversas implicações rotineiras, 
suscitando, em suas personagens, a cons-
cientização, mesmo que momentânea, de seu 
papel enquanto mulheres, tanto em família 
quanto em sociedade.

Além dessa literatura encontrada em 
contos, romances, pulsações, ficção e novela, 
Clarice Lispector, como já mencionado, de-
dicou-se à escrita de crônicas para o público 
feminino em páginas de alguns jornais bra-
sileiros. A decisão de assinar com pseudôni-
mos, revela inicialmente o temor de que tais 
textos não fossem entendidos e aceitos pelo 
público de seus livros, uma vez que o teor era 
bem diferente daquele encontrado em seus 
escritos já conhecidos.

Segundo Aparecida Maria Nunes (2006, 
p. 7-8):

Clarice tinha consciência de que 
não podia esquecer o perfil do pú-
blico para quem dava conselhos 
utilitários e ensinava a refletir so-
bre cenas domésticas e do universo 
da mulher. A ficcionista sabia tam-
bém que tinha de manejar uma lin-
guagem mais despojada e adotar 
um discurso calcado na estética da 
imprensa feminina, construída no 
tom de conversa íntima, afetiva e 
persuasiva. [...] Assim, seguindo 
disfarçadamente a natureza dos 
textos da imprensa feminina, Cla-
rice publicará algumas narrati-
vas, sob a forma de conselhos, re-
ceitas e segredos. Textos esses que 
seguem o paradigma da imprensa 
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feminina, bem ao gosto do status 
quo. Porém, a página de jornal, 
ao se tornar espaço de diálogo, 
aproximando a colunista de sua 
interlocutora, através do fio con-
dutor “a mulher e o espaço em que 
vive”, em alguns momentos, po-
derá se transformar em pretexto 
para a escritora iniciar a leitora. 
Ao conquistar seu público pelo tom 
de confidente e conselheira, Clarice 
Lispector, valendo-se dos “peque-
nos textos inofensivos” sobre o co-
mer, o vestir, o enfeitar-se, instiga 
sua leitora a refletir sobre as duas 
realidades em que se estrutura a 
realidade: o mundo das simula-
ções e o da verdadeira natureza 
das coisas.

 
No capítulo da obra em estudo, Clarice 

Lispector apresenta métodos da sedução 
a suas leitoras. O estilo elaborado é claro, 
didático e, quase sempre, as informações são 
tratadas como verdades inquestionáveis. As 
possibilidades descritas para que a mulher 
não apenas se sinta, mas se apresente sedu-
tora são diversas: trato na aparência física, 
personalidade cativante, alegria, delicadeza, 
feminilidade, postura corporal, tons a serem 
utilizados em roupas, como se perfumar, 
entre outros, sempre na busca de ensinar e 
despertar em suas leitoras a arte da sedução.

Em crônicas como “Sedução e femini-
lidade”, “Qualidades para tornar a mulher 
mais sedutora”, “Descobrindo o próprio ‘sex
-appeal’”, podemos observar as sutilezas de 
discursos que perpassam a atitude feminina 
aliada à valorização da mulher, indicando 
uma possível postura feminista. Em momen-
tos como o apontado na crônica “Qualidades 
para tornar a mulher mais sedutora”, Clarice 
Lispector afirma que

Os tempos modernos trouxeram a 
emancipação da mulher em quase 
todos os campos. Eis um grande 
bem. No entanto, muita confusão 
se faz em torno disto e o que se vê é 
que muitas representantes do sexo 
feminino entendem que ser eman-
cipada e ter personalidade mar-
cante é imitar os homens em todas 
as suas qualidades e defeitos. (LIS-
PECTOR, 2006, p. 100).

Nesse sentido, perceptível o destaque 
dado ao novo papel que a mulher estava as-

sumindo na sociedade, não mais aquela sub-
missa e dependente do homem, mas capaz 
de trilhar os próprios caminhos e segui-los, 
sem que houvesse preocupação com discurso 
arcaico da supremacia masculina.

Ao mesmo tempo em que Clarice Lis-
pector apresenta a suas leitoras a posição 
dessa nova mulher na sociedade, ela afirma 
que a feminilidade é algo fundamental para 
a arte da sedução que se configura, também, 
por outros fatores como a alegria e a delica-
deza dos gestos, das atitudes e das palavras. 
Além disso, observa-se a ênfase dada à per-
sonalidade, pois a mulher que pretende ser 
sedutora não pode se impor com gritos e com 
exigências, mas moldar uma personalidade 
ao lado de seu companheiro, ajudando-o, 
incentivando-o e compreendendo-o.

Aliar um discurso feminino a uma pos-
tura aparentemente feminista parece con-
traditório, mas é importante ressaltar que 
Clarice Lispector não se preocupa em levan-
tar bandeiras defendidas pelas feministas, 
mas apenas mostrar a autonomia feminina 
frente a uma nova estrutura familiar advinda 
da evolução e das conquistas adquiridas ao 
longo de anos, conquistas essas que não fa-
zem mais da mulher um ser submisso e sem 
destaque na família e na sociedade. 

É possível entrever que, a todo o 
momento, a autora procura despertar em 
suas leitoras as duas posturas, a de mulher 
atraente e sedutora e a de mulher autônoma 
e consciente de seu papel, pois é fundamen-
tal que “A mulher deve ser primeiro que tudo 
feminina” (LISPECTOR, 2006, p. 100). Há 
momentos de críticas a mulheres que veem 
nessa autonomia feminina um motivo para 
perder a feminilidade e buscar se igualar 
ao homem fisicamente e em gestos, como 
observado neste trecho da crônica “Sedução 
e feminilidade”: “Muitas mulheres modernas 
adotam atitudes masculinizadas, palavreado 
grosseiro, liberdade exagerada de linguagem 
ou de maneiras, e julgam que isso é bonito, 
que vão encantar os homens.” (LISPECTOR, 
2006, p. 95).

Em crônicas como “A cor do glamour”, 
“Perfume, a mais antiga das armas”, “O per-
fume deve anunciar a presença da mulher”, 
“O mistério do perfume”, “Perfume e vene-
no”, “Frascos”, “Como se perfumar”, entre 
outras, Clarice Lispector aborda a atitude de 
se perfumar e como transformar esse ato ro-
tineiro em uma arma de sedução. Para tanto, 
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ela critica os excessos, demonstra os melho-
res locais para se aplicar o perfume, explica 
qual o melhor tamanho de frascos, comenta 
sobre o tipo de perfume e os melhores horá-
rios para usá-lo, entre diversas outras dicas 
a serem seguidas por suas leitoras para se 
aprimorar a arte da sedução.

Clarice também aborda outros as-
suntos em suas crônicas, apontados como 
fundamentais no desenvolvimento e apri-
moramento da sedução feminina, a saber: 
a importância da autenticidade da mulher 
para criar seu próprio método de sedução; a 
arte de seduzir em outras épocas da história e 
os métodos utilizados pelas mulheres desses 
tempos; o fato de ser irresistível sem possuir 
beleza; o fato do homem moderno não buscar 
apenas uma mulher bonita; o tema do amor 
relacionado à idade; dicas de cultura geral; a 
utilização de cores; atitudes e gestos utiliza-
dos pelas mulheres; entre outros temas desse 
universo.

Como podemos notar, em suas crônicas 
destinadas às “Aulas de sedução”, Clarice 
Lispector perpassa as diversas facetas da 
mulher na sociedade, destacando-a como 
um ser emancipado do homem. Apesar dessa 
nova postura, a autora afirma a necessidade 
dessa mulher não perder sua feminilidade. 
Para tanto, as dicas dadas neste capítulo estão 
naquilo que está aparente e subentendido na 
mulher; em seus gestos, atitudes e posturas; 
na busca de um único aprendizado: a arte da 
sedução.
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As relações semifeudais na educação escolar: Manda coronel, 
eu obedeço!

Marilsa Miranda de Souza
Universidade Federal de Rondônia

Introdução
O presente artigo é resultado da 

pesquisa intitulada Capitalismo Burocrá-
tico, Políticas Educacionais as relações de 
poder na educação escolar em Rondônia 
realizada no período de 2011 e 2012. Um 
dos aspectos da problemática é a relação de 
poder estabelecida no âmbito da escola nos 
últimos anos. As políticas educacionais têm 
reforçado as relações de semisservidão dos 
professores no contexto escolar, enfraque-
cido a gestão democrática e a construção de 
uma educação crítica e as lutas em defesa 
da gestão democrática da escola pública.  O 
objetivo central desse subprojeto foi identi-
ficar os mecanismos de opressão a que são 
submetidos os profissionais da educação, as 
relações autoritárias e semiservís existentes 
entre professores e gestores nos ambientes 
escolares e suas consequências no processo 
de organização da produção na sociedade.

Para analisar o processo de implantação 
e a efetivação das políticas educacionais apli-
caremos o conceito de semifeudalidade. Uma 
das características da semifeudalidade é o 
gamonalismo, que no Brasil chamamos de 
coronelismo. É nas relações coronelícias que 
se encontram as forças capazes de fazer uma 
determinação do Banco Mundial ser cumpri-
da por milhares de secretarias de educação 
do País, obrigando os professores a aderirem 
aos programas e projetos formulados pelas 
agências multilaterais do imperialismo.

Nosso trabalho foi realizado a partir 
de uma abordagem metodológica que pos-
sibilita integrar a parte ao todo: o método 
do materialismo histórico dialético. Essa 
metodologia possibilita encontrar as deter-
minações fundamentais e secundárias do 
problema. O método do materialismo histó-
rico-dialético possibilita ir do fato empírico 
(fenômeno) para o conceito e num movimen-
to lógico o desvelamento das contradições 
essenciais do fenômeno, se fixa na essência, 
no mundo real, no conceito, na consciência 
real, na teoria e ciência (KOSIK, 1976, p.16). 
Buscamos, portanto, confrontar o real no seu 
particular, pois é a partir do particular que se 
chega à totalidade. Assim, para compreender 

o fenômeno estudado, buscamos conhecer 
a realidade de micro espaços, as seguintes 
escolas: Escola Estadual de Ensino Médio 
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1.042 
alunos) no município de Nova Brasilândia 
D’Oeste, Escola Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio Pe. Ezequiel Ramin (1.400 
alunos) no município de Alta Floresta D’Oes-
te, Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio Juscelino Kubitschek (716 alunos) 
no município de Santa Luzia D’Oeste, Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Candido Portinari (1.355 alunos) no municí-
pio de Rolim de Moura e a Escola de Ensino 
Fundamental e Médio Marechal Rondon 
(870 alunos) em Novo Horizonte D’Oeste.  
Para preservar a identidade as escolas foram 
renomeadas como Escola A, Escola B, Escola 
C, Escola D e escola E. Foram entrevistados 
31 professores, 06 supervisores, 05 diretores 
e 01 Representante de Ensino da Secretaria 
de Estado – SEDUC. 

A análise dos dados tem como eixo 
central a aplicação do método dialético, 
mediante o qual buscamos interpretar a 
realidade objetiva e subjetiva em termos de 
categorias básicas: totalidade, contradição, 
ideologia e práxis e ainda duas categorias 
históricas que nos ajudarão a compreender 
as relações de dominação existentes nas 
esferas socioeconômica, política e cultural e 
que incidem sobre as políticas educacionais 
a serem analisadas neste trabalho. Essas 
categorias políticas são imperialismo e capi-
talismo burocrático.

Buscamos neste trabalho compreender 
o fenômeno do imperialismo a partir dos 
estudos de Lênin (1979), como etapa supe-
rior do capitalismo, ou seja, a fase em que 
o desenvolvimento do capitalismo ocorre 
com o domínio dos monopólios e do capital 
financeiro, adquirindo grande importância a 
exportação de capital, a divisão internacional 
do trabalho e, sobretudo, a partilha dos terri-
tórios entre as grandes potências capitalistas, 
tornando-os dominados e dependentes. O 
imperialismo é o aprofundamento das rela-
ções de dominação do capital monopolista 
sobre a vida econômica e consiste, em sua 
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essência, na divisão do mundo entre países 
opressores e oprimidos, sustentada no domí-
nio do capital financeiro, na exportação de 
capitais e na política colonial (LÊNIN, 1979).

Buscamos compreender o conceito de 
Capitalismo Burocrático em Guzmán que 
define o capitalismo burocrático como “o 
capitalismo que o imperialismo impulsiona 
num país atrasado; o tipo de capitalismo, a 
forma especial de capitalismo, que impõe 
um país imperialista a um país atrasado, seja 
semifeudal, semi-colonial” (GUZMÁN, 1974, 
p. 1). O conceito de capitalismo burocrático 
se aplica à análise de todos os países que não 
fizeram a revolução burguesa e mantêm o 
problema agrário, por isto se aplica ao Brasil 
(MARTÍN MARTÍN, 2007).

Historicamente a educação tem servido 
aos interesses dos coronéis latifundiários e ao 
imperialismo. O financiamento da educação 
brasileira pelos organismos do imperialismo 
norte-americano se iniciou com Vargas, in-
tensificou-se no regime militar e chegou ao 
seu auge na atualidade, com a mais completa 
hegemonia sobre as políticas educacionais 
do campo e da cidade. 

Nos estudos teóricos que realizamos 
para fundamentar nossa análise entende-
mos que a sociedade brasileira possui três 
contradições principais que se produzem no 
tipo de capitalismo aqui implantado: entre a 
imensa maioria da nação e o imperialismo; 
entre camponeses pobres e latifundiários e 
entre proletariado e burguesia (CARVALHO, 
2006, p. 57). Com base nessas contradições, 
compreendemos o Brasil como um país 
semicolonial, oprimido pelo imperialismo, 
especialmente pelo imperialismo norte-a-
mericano, que sustenta as mais atrasadas 
relações caracterizadas como semifeudais. 
Ao identificar as principais contradições da 
sociedade brasileira, buscamos elementos 
para compreender a educação brasileira e 
seus determinantes econômicos, pois com-
preendemos que é dentro dessa totalidade 
que estão situadas as políticas educacionais e 
as práticas pedagógicas dos professores. 

Imperialismo e as políticas educa-
cionais: hegemonia do Banco Mun-
dial e gestão antidemocrática da es-
cola pública

O imperialismo, nas últimas décadas, 
criou uma nova ordem econômica e política 
chamada de neoliberalismo e uma nova 

ordem cultural que ganha materialidade 
nas ideologias impostas por meio de suas 
agências multilaterais (SOUZA, 2010). A 
principal agência responsável pela difusão 
das ideologias imperialistas na atualidade 
é, sem dúvida, o Banco Mundial. O Grupo 
Banco Mundial (GBM) é constituído por sete 
organizações. São elas: Banco Internacional 
para a Reconstrução e o Desenvolvimento 
(BIRD), Associação Internacional de Desen-
volvimento (AID), Corporação Financeira 
Internacional (CFI), Centro Internacional 
para Conciliação de Divergências em In-
vestimentos (CICDI), Agência Multilateral 
de Garantias de Investimentos (AMGI), 
Instituto do Banco Mundial (IBM) e Painel 
de Inspeção. A expressão “Banco Mundial” 
designa apenas o BIRD e a AID.

O imperialismo norte-americano por 
meio do Banco Mundial controla a educação 
das semicolônias financiando as políticas 
educacionais que se materializam em proje-
tos e programas. 

Os dados parciais da pesquisa apontam 
que nas escolas pesquisadas e nas demais 
escolas dos municípios da Zona da Mata ron-
doniense, tem hegemonia os programas do 
Banco Mundial como: PDE, Proinfo, Gestar e 
Pró-Letramento e Escola de Gestores.  Além 
dos programas orientados e financiados pelo 
Banco Mundial há alguns projetos desenvol-
vidos com financiamentos privados captados 
pelo Governo de Rondônia. 

Esses programas do Banco Mundial se 
fundamentam na teoria do “capital humano” 
que tem por objetivo garantir a recomposi-
ção do imperialismo mantendo a hegemonia 
sobre suas semicolônias como explica Frigot-
to: “A tese do capital humano então, quando 
apreendida na sua gênese histórica, revela-
se como uma especificidade das teorias do 
desenvolvimento produzidas inicialmente e 
preponderantemente no interior da formação 
social capitalista mais avançada e que chama 
a si a tarefa e a hegemonia na recomposição 
do imperialismo capitalista” (FRIGOTTO, 
2005, p. 126).

A partir da década de 1990, para impor 
os ajustes estruturais no capitalismo em cri-
se, o imperialismo difunde “novos” conceitos 
para requentar ou rejuvenescer a teoria 
do capital humano (CORAGGIO, 1992, p. 
6). Gentili (1995) diz que não há nenhuma 
novidade nessas concepções, são as mesmas 
velhas concepções tecnicistas e pragmáticas 
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teorias liberais. Saviani (2007) e Duarte 
(2001) afirmam que as políticas educacio-
nais implantadas nas escolas brasileiras 
tem reforçado o pragmatismo escolanovista 
chamado de neopragmatismo.  Para Saviani 
(2007), essa escola foi criada pela burguesia 
imperialista e serviu, fundamentalmente, 
para desarticular a luta de classes. É essa 
educação neoprodutivista pautada no neoes-
colanovismo, no neoconstrutivismo e no 
neotecnicismo que caracteriza a educação 
imperialista pós-moderna (FRIGOTTO, 
2005; DUARTE, 2001 e SAVIANI, 2007); O 
neopragmatismo introduziu novos elemen-
tos na pedagogia da Escola Nova e se apre-
senta numa linguagem progressista fundada 
no conceito de “cidadania” que assumem 
um discurso pragmático, “pós-moderno”, 
fragmentário e irracional (DUARTE, 2001). 
Segundo os estudos de Souza (2010) as polí-
ticas educacionais implantadas nos últimos 
anos vão ao encontro das pedagogias prag-
máticas pós-modernas, que visam preparar 
o aluno para as novas exigências do mercado 
capitalista e almejam trabalhadores além de 
passivos, “participativos” “flexíveis”, com 
“competência” para “resolver problemas” que 
envolvam a multifuncionalidade do trabalho 
no processo de produção e que aceitem o tra-
balho precário e instável dentro da lógica da 
“qualidade total”. Para Duarte (2003, p. 6) 
esse novo pragmatismo revela nada mais que 

a velha pedagogia do “aprender a aprender” 
de Dewey. O Banco Mundial intervém na 
educação brasileira por meio da imposição 
de políticas educacionais e de empréstimos 
a programas e projetos educativos que fazem 
parte da reforma estrutural do capitalismo.

Conforme Guzmán (1974), o capi-
talismo burocrático tem duas colunas: 
semicolonialismo e semifeudalidade (grande 
propriedade, semisservidão, gamonalis-
mo). A semifeudalidade caracteriza-se pela 
existência da grande propriedade, da semis-
servidão e do gamonalismo (coronelismo). 
Quando a educação é imposta, configura-se 
o coronelismo, evidente na implantação das 
políticas educacionais em nosso país. 

A pesquisa identificou que os programas 
de formação de professores são impostos e os 
professores são pressionados a participarem. 
Quando indagados sobre o funcionamento 
dos programas de formação que foram im-
plantados nas escolas, como o GESTAR, PRÓ
-LETRAMENTO, PROINFO, etc., muitos 
professores afirmaram que são pressionados 
de alguma forma a aderirem aos programas 
e permanecerem nos cursos oferecidos. Ao 
serem perguntados “Se vocês decidirem não 
participar dos programas de formação, não 
seguirem as normas instituídas, não aceita-
rem as relações autoritárias na escola o que 
ocorre?” obtivemos o seguinte resultado:

PRINCIPAIS RESPOSTAS DOS PROFESSORES SOBRE A “DESOBEDIÊNCIA”¹ Quant. %
Há uma pressão velada; “facilidades e bonificações” para quem participa; a direção/supervisão força a 
participação por convencimento; 13 41,9

Pressão excessiva para que participem; há punição; ameaça de envio de relatório à SEDUC. 07 22,6
Não tem pressão; não há punição; acredita que não acontece nada 07 22,6
Nunca descumprimos por receio de punição; por medo 01 3,2
Não sabe o que acontece se não participar e seguir as normas; 03 9,7

TOTAL 31 100%
Tabela I – O que ocorre se o professor não aceitar as relações autoritárias

¹ Tabela Elaborada pela equipe de pesquisadores.

Conforme o quadro acima 64,5% dos 
professores afirmou que há pressão para que 
participem dos programas de formação. A 
situação mais grave identificadas nas  Escola 
B e E foi o fato de que participam “porque 
conta como dia letivo, registramos horas. A 
escola faz acordos com os professores (...) A 
REN cobra dos diretores e estes negociam 
com professores para que participem”. 

Para levantar as contradições existentes 
nas relações estabelecidas entre professores 
e gestores perguntamos aos supervisores e 
diretores sobre esses mecanismos de pres-
são: “Como são as relações entre gestores e 

professores na escola? O que ocorre quando 
um professor não cumpre com as regras 
estabelecidas, não participa dos programas 
e das atividades propostas?” As respostas 
contradizem as informações prestadas pelos 
professores.  O posicionamento é de negação 
ou de “pressão leve” que ocorre pelo “con-
vencimento” como podemos ver no quadro 
abaixo:
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PRINCIPAIS RESPOSTAS DOS SUPERVISORES E DIRETORES SOBRE A 
“DESOBEDIÊNCIA” DO PROFESSOR ¹

Quant. %

Tem boa relação; há conversas de forma amigável sem punição; não há pressão. 4 36,36
Há pressão leve, se estabelece “acordos”; alguns participam e outros não; há convencimento. 5 45,45
Tem que pressionar mesmo, pois não pode deixar as coisas “soltas” (Supervisora). 1 9,09
Não cabe à supervisão esse papel, seu papel é pedagógico; relatamos à direção; (Supervisora). 1 9,09
TOTAL 11 100%

Tabela II – Principais respostas de diretores e supervisores sobre a “desobediência” de professores
¹ Tabela Elaborada pela equipe de pesquisadores.

Ao implantar esses programas de for-
mação a pesquisa identificou que se busca a 
adesão dos professores de três formas: Pri-
meiro busca-se o “convencimento” de que o 
programa oferece materiais pedagógicos que 
resolverão os problemas do fracasso escolar. 
Quando essa forma não funciona, se oferece 
vantagens, como redução da carga horária. 
Muitos entrevistados ingressaram nesses 
programas devido a essa redução. Se nenhu-
ma das duas primeiras formas de inserção 
dos professores nos programas funcionarem, 
então se apela para a pressão, logicamente 
tácita, isolando-os. Os professores que 
se recusam a participar são chamados de 
desinteressados, individualistas por não se 
integrarem ao grupo. Assim, mesmo que seja 
apenas para agir como a maioria, os pro-
fessores acabam se inserindo nos cursos de 
formação do Gestar ou do Pró-Letramento. 
No caso dos diretores das escolas a obrigação 
de matricularem-se nos cursos de formação 
do Programa Escolas de Gestores está pres-
crito no próprio Decreto nº 16.202, de 20 de 
setembro de 2011 que institui eleições para 
diretores e vice-diretores das escolas do Es-
tado de Rondônia.

Muitos professores são “convencidos” 
ou pressionados a aderirem aos programas 
de formação, mas quando são questionados 
a respeito destes, 67,6% os consideram bons, 
15,74% os consideram ruins, 10% se mostra-
ram indiferentes e 6,66% não participam dos 
mesmos. Já a direção e a supervisão, 80% 
afirmaram ser bons, 10% ruins e 10% não 
souberam como opinar. 

Nas entrevistas, os professores, mesmo 
os que disseram que os programas de forma-
ção são “bons”, reclamaram e desqualificaram 
alguns programas, argumentando que deles 
pouco se aproveita: “Não consegui engolir o 
Pró-Letramento, pois veio um curso fraco. 
Não deu para engolir um curso de matemá-
tica também do Pró-Letramento, não dá... é 
como se eu estivesse indo para atrás.”(Pro-
fessora da Escola A).  Os professores da 
Escola D afirmaram que os cursos são muito 

repetitivos, aligeirados; que no PROINFO os 
equipamentos não funcionam; que o único 
que se aplicou foi o PROFA por ter bons 
formadores e que nos demais programas os 
formadores são ruins; que os conteúdos estão 
longe da realidade e finalmente, que concre-
tamente pouco se aproveita dos programas 
de formação. Segundo uma das professoras, 
“é inaplicável o que se aprende nos cursos, 
não tem como operacionalizar”. Muitos dos 
que não participam tem consciência do que 
eles significam como expressou um professor 
da Escola D: “São programas que servem para 
colocar professores numa “forminha”, como 
o governo e os organismos internacionais 
querem. São cursos tecnicistas”. Uma profes-
sora da Escola A, em sua entrevista, deixou 
claro que, por mais que sua graduação pro-
porcionasse criticidade, o ambiente escolar 
não oferece suporte para o aprofundamento 
da crítica numa visão que integre aspectos 
sociais, econômicos, políticos e ideológicos. 
Essa professora afirmou sentir-se um “tanto 
engessada pelos programas repetitivos que 
em nada contribuem para uma educação 
problematizadora” e que, em consequência 
disso, não percebe “nenhum movimento 
transformador da realidade”.

Os professores não conhecem as origens 
das políticas educacionais implantadas na 
escola e não percebem as formas de domina-
ção e controle delas decorrentes. Não sabem 
quem formula nem quem financia esses 
programas existentes na escola, se são condi-
zentes com a realidade ou não. Perguntamos 
nas entrevistas se sabiam quem formula, 
orienta e financia os programas de formação 
que participam e obtivemos as seguintes 
respostas: 86,66% declararam abertamente 
não saberem, 3,34% não opinaram e os 10% 
que disseram saber não tinham propriedade 
sobre a origem dos mesmos. Professores, 
diretores e supervisores/coordenação peda-
gógicas afirmaram que desconhecem a real 
origem desses programas, em suas respostas 
declararam que pensam que estes são elabo-
rados e financiados pelo MEC, Governo do 
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Estado, FNDE e até mesmo os que concor-
dam e participam dos programas desconhe-
cem quem os formula. Não conhecem, nem 
discutem as políticas educacionais, vivendo 
na mais completa obscuridade. Esses progra-
mas já são formulados para inibir a reflexão, 
a criticidade, tornando sempre maçantes e 
repetitivos, desmotivando os professores que 
fazem esses cursos, às vezes além de sua car-
ga horária e não garante nenhum incentivo 
financeiro.

A implantação dessas políticas educa-
cionais é possível devido às relações coro-

nelícias, hierarquizadas dentro da escola. 
As relações semifeudais existentes na esfera 
educacional garantem o repasse de vários 
“pacotes” que ela deve utilizar. São “inova-
ções compartilhadas”, impostas e alheias 
aos professores, supervisores e diretores. O 
autoritarismo é rigoroso. A maioria dos pro-
fessores entrevistados afirmou que a relação 
com a supervisão e direção da escola é uma 
relação “relação indiferente, distante, autori-
tária, burocrática e hierarquizada, apenas há 
informes e repasses”, como podemos ver no 
quadro abaixo:

RELACIONAMENTO DOS PROFESSORES COM A SUPERVISÃO¹
Situações Quant. %

Boa relação. Há um diálogo sobre as questões pedagógicas; 08 25,8
Tranquila e harmoniosa 04 12,9
Relação conflituosa, supervisão burocrata; autoritária; dominadora. 13 41,9
Relação razoável; supervisão não impõe, mas não contribui no trabalho pedagógico. 02 6,5
Há muita transferência de supervisores. Há número insuficiente de supervisores 01 3,2
Relação indiferente e distante, apenas há informes e repasses. 03 9,7

TOTAL 31 100,0
Tabela III – Relacionamento Professores e Supervisão

¹ Tabela Elaborada pela equipe de pesquisadores.

RELACIONAMENTO DOS PROFESSORES COM A DIREÇÃO¹
Tipo de relação Quant. %

Conflituosa; autoritária; burocrática, hierarquizada e distante do trabalho coletivo. 10 32,26
Relação harmoniosa, democrática; contribui com o trabalho coletivo 10 32,26
Relação hierarquizada, distante; sem autoritarismo; não estimula nem interfere no trabalho 
coletivo; 10 32,26

Não respondeu; 01 3,23
TOTAL 31 100%

Tabela IV – Relacionamento de professores com a Direção.
¹ Tabela Elaborada pela equipe de pesquisadores.

O coronelismo é um fenômeno que 
ocorre em várias dimensões de forma hierár-
quica, como demonstram as relações dos su-
pervisores e diretores com a Representação 
de Ensino- REN, o órgão de chefia imediata 
da Secretaria de Educação do estado de Ron-

dônia. Perguntados “Como é seu relaciona-
mento com a representação de ensino? Você 
cumpre tudo o que a SEDUC determina? O 
que ocorre se você discordar?” obtivemos as 
seguintes respostas: 

PRINCIPAIS RESPOSTAS DOS SUPERVISORES E DIRETORES¹ Quant. %
Relacionamento distante e burocrático. Em alguns casos rejeitamos algumas propostas. Em outros 
casos não tem força para rejeitar. A maioria das ações é determinação; cumprem as determinações 
mesmo questionando. 

08 72,73

Nada é imposto. A escola é autônoma. Só não podemos desrespeitar a Lei. 01 9,09
Cumpre todas as determinações da SEDUC; não há questionamento; não há autonomia; falta suporte 
para solucionar problemas. 01 9,09

Sem informação; Não Respondeu. 01 9,09
TOTAL 11 100%

Tabela V – Relacionamento de professores com a Direção.
¹ Tabela Elaborada pela equipe de pesquisadores.

Os sujeitos da prática educativa não 
participam de nenhuma formulação pedagó-
gica, apenas repetem e planejam o que já vem 
pronto. 39,52% dos professores alegaram 
que não participam das decisões pedagógicas 
em ambiente escolar, 50,94% responderam 
que “não somos consultados; nossa partici-
pação é formal, pois apenas nos comunicam 

das decisões; não respeitam a vontade do 
coletivo; a escola não tem autonomia; a SE-
DUC impõe as coisas e a direção/supervisão 
só reproduz; reuniões burocratizadas; não há 
discussão pedagógica”. Afirmaram que “há 
participação apenas em alguns espaços, mas 
em caráter de ajustes e sugestões; no geral 
as reuniões servem para legitimar o que vem 
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pronto; as reuniões são apenas informativas; 
a SEDUC restringe muito o tempo para dis-
cussão”. Os outros 9,54% decidiram por não 
responder a questão para evitar qualquer 
situação conflituosa ou constrangedora.

Exploração, precarização, aliena-
ção e semisservidão

Ao serem perguntados sobre a carga 
horária 73,8% dos entrevistados disseram 
trabalhar além da mesma, excedendo às 40 
horas propostas no contrato de trabalho, 
indo à escola fora de seu horário previsto e 
levando trabalho para casa, acumulando-o 
com os serviços domésticos. 

Gráfico 1 - Professores que trabalham além da carga 
horária.

Elaboração: Silmara Ferreira Lopes

Segundo professor da escola E: “O que a 
gente mais leva são trabalhos, provas, diários 
e planos para elaborar provas [...] quanto a 
algumas disciplinas como de filosofia e socio-
logia não tem livros aqui na escola, você tem 
que ficar pesquisando materiais em outros 
cantos!”. E mesmo com uma visível e exce-
dente carga de trabalho, e o cumprimento 
de normas instituídas não houve questio-
namentos ou qualquer tipo de resistência a 
essa prática por parte dos profissionais de 
educação.

FORMAS DE OPRESSÃO E DESVALORIZAÇÃO IDENTIFICADAS PELOS 
PROFESSORES¹

Quant. %

Desvalorização salarial; desvalorização do trabalho do profissional da Educação; Sociedade não 
reconhece a importância; Falta de infraestrutura para desenvolver o trabalho pedagógico; falta 
autonomia; mentira sobre os índices da educação; muita pressão e burocracia.

20 64,5

Desrespeito por parte dos alunos; o fracasso escolar recai todo sobre o professor; Carga horária 
excessiva por conta da desvalorização salarial; 9 29,0

Não se sente oprimido e nem desvalorizado profissionalmente 1 3,2
Não respondeu 1 3,2
TOTAL 31 100%

Tabela VI– Relacionamento de professores com a Direção.
¹ Tabela Elaborada pela equipe de pesquisadores.

Diversas formas de opressão foram 
identificadas através das entrevistas, entre 
os docentes 64,5% apontam o baixo salário, 
o não reconhecimento pela sociedade como 
profissional da educação, a falta de infraes-
trutura, falta de autonomia, como forma de 
desvalorização profissional; além da pressão 
e burocracia impostas pelo governo e até 
pelos próprios colegas de trabalho. De forma 
que 81,82% dos diretores e supervisores/
coordenação pedagógica expressam a mes-
ma opinião que os professores, além da carga 
horária excessiva e do fracasso escolar que 
recai sobre estes. 

Porém 3,2% confessam não sentir 
nenhum tipo de opressão ou desvalorização 
profissional; mostrando mais uma vez o 
estágio de alienação em que se encontram os 
docentes. 

A alienação no processo de formação 
do professor se destaca pelo esvaziamento 
dos conteúdos em sala de aula, reduzindo 
o conhecimento sobre o seu processo de 

trabalho, e os conhecimentos pedagógicos, 
que permanecerá durante toda a sua vida. 
Portanto, às políticas públicas voltadas para 
formação do professor, se subordinam às 
agencias internacionais que priorizam a 
redução de custos e um treinamento disfar-
çado de formação que atenda a demanda do 
mercado, com profissionais que memorize 
informações, mas que não as relacione.

As relações semiservís e autoritá-
rias no ambiente escolar: evidência 
da semifeudalidade na educação

Se a maioria afirma que há relações 
autoritárias, que os programas de formação 
são impostos, que discordam do processo 
de avaliação de desempenho realizado pelo 
Ministério da Educação, que não participam 
das decisões gerais nem da própria escola, 
então perguntamos aos professores, “porque 
aceitam as imposições do governo?” Eis as 
respostas:
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PRINCIPAIS RESPOSTAS DOS PROFESSORES¹ Quant. %

Por medo de perseguição e punição; por não conhecer seus direitos (jovens); serem alienados; medo de 
perder o salário. 22 71,0

Por acomodação; maioria já em fim de carreira; cansados de lutar; consideram que não tem força. 05 16,1
Há muita luta contra as imposições; mesmo impondo não aceitamos tudo; há resistência. 02 6,5
Atualmente o governo não impõe; há diálogo com os professores; não são punidas, mas há pequenos 
benefícios; 01 3,2

Não sabe; não respondeu. 01 3,2
TOTAL 31 100%

Tabela VII – Relacionamento de professores com a Direção.
¹ Tabela Elaborada pela equipe de pesquisadores.

Embora de forma parcial e preliminar, a 
partir de nossos estudos, já podemos afirmar 
que há relações semisservís e autoritárias 
entre gestores e professores e entre estes e 
os gestores da SEDUC e que todos eles se 
submetem a diversas formas de opressão 
do sistema educacional.  Os programas são 
impostos sem nenhuma participação da co-
munidade escolar. 

A escola não possui autonomia alguma 
para a tomada de decisões. Essas relações 
autoritárias ocorrem através da ação dos go-
vernantes ou até mesmo dos próprios colegas 
de trabalho, estabelecidas pelo coronelismo 
vigente nas mais amplas relações sociais do 
capitalismo burocrático. 

Presente em ambientes escolares, as 
imposições autoritárias partem inicialmen-
te de governantes, que encaminham suas 
ordens aos agentes indiretos, aos órgãos 
educacionais responsáveis pelas escolas de 
cada município até chegarem aos gestores e 
professores; formando degraus, em que as 
ordens são implantadas de cima para baixo e 
impreterivelmente cumpridas. 

Retomando nossa categoria histórica de 
análise o capitalismo burocrático tem duas 
colunas: semicolonialismo e semifeudalidade 
(grande propriedade, semisservidão, gamo-
nalismo) conforme Guzmán (1974).  O semi-
colonialismo é externo e a semifeudalidade 
é interna (SOUZA, 2010). A semifeudalidade 
caracteriza-se pela existência da grande 
propriedade, da semisservidão e do gamo-
nalismo (coronelismo). O gamonalismo não 
está representado somente pelos gamoneles 
(latifundiários) propriamente ditos. Com-
preende uma grande hierarquia de funcioná-
rios, intermediários, agentes, parasitas, etc. 
(MARIÁTEGUI, 2008, p. 54). Coronelismo 
é, portanto, a estrutura hierárquica que vai 
gerar a organização do Estado que sustenta 
as relações de semisservidão. Segundo 
Mariátegui, o coronelismo ou gamonalismo 
não designa apenas uma categoria social e 
econômica dos latifundiários, mas agentes 

públicos:
O termo gamonalismo não desig-
na apenas uma categoria social e 
econômica dos latifundiários ou 
grandes proprietários agrícolas. 
Designa todo um fenômeno. O ga-
monalismo não está representado 
somente pelos gamonales propria-
mente ditos. Compreende uma 
grande hierarquia de funcioná-
rios, intermediários, agentes, pa-
rasitas, etc. (MARIÁTEGUI, 2008, 
p. 54).

O coronelismo caracteriza-se por uma 
estrutura política e administrativa das 
instituições do Estado. Os cargos técnicos e 
políticos concentram-se nas mãos de pessoas 
escolhidas e nomeadas pelos detentores 
do poder local para executar seus projetos 
que raramente são escolhidas por critérios 
profissionais. Os agentes indiretos do im-
perialismo e tem seus subordinados nos se-
tores da administração pública. Professores 
ocupando cargos técnicos nas instituições 
dirigentes da educação se transformam em 
opressores de sua própria classe porque se 
colocam a serviço dos interesses do grupo 
detentor do poder.

Não se pode transformar essa situação 
em que se encontra a educação sem romper 
com o imperialismo e as bases do capitalis-
mo burocrático em nosso País. É preciso que 
nós, professores, nos mobilizemos de forma 
ampla e radical para lutar contra as políticas 
públicas educacionais do imperialismo em 
curso nas escolas do campo e da cidade, 
contra a destruição do ensino público, contra 
as péssimas condições do trabalho escolar 
e a desvalorização de seus trabalhadores 
e, sobretudo, contra toda a estrutura de 
classes do capitalismo burocrático, atrasado 
e semifeudal, avançando juntamente com 
o proletariado na construção do processo 
revolucionário que cresce a cada dia no País.
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Considerações finais
O resultado da pesquisa definiu as ques-

tões principais desenvolvidas neste estudo 
que são: a) O Brasil é um país de capitalismo 
burocrático, que é o tipo de capitalismo 
engendrado pelo imperialismo nos países 
atrasados, ou seja, semifeudal e semicolo-
nial, mediante o domínio do imperialismo 
sobre toda a sua estrutura econômica e 
social (GUZMÁN, 1974, p. 2); b) As políticas 
educacionais de formação de professores e 
gestores das escolas estaduais da Zona da 
Mata são hegemonicamente formuladas, 
dirigidas e financiadas pelo imperialismo, 
por meio de uma de suas principais agências, 
o Banco Mundial, e se efetivam nos progra-
mas implantados na educação por meio do 
coronelismo existente no âmbito do poder 
local; se fundamentam nas teorias do capital 
humano e nas concepções da educação neo-
produtivista pautada no neoescolanovismo, 
no neoconstrutivismo e no neotecnicismo 
que caracterizam a educação imperialista 
pós-moderna (FRIGOTTO, 2005; DUARTE, 
2001 e SAVIANI, 2007); c) As relações são 
determinadas pelo coronelismo que age 
indiretamente por meio de coação ou da per-
suasão dos professores para se submeterem 
às políticas educacionais ditadas pelo Banco 
Mundial/MEC, sob pena de perseguições por 
parte do poder local. As ordens de implan-
tação e todos os processos organizativos das 
políticas são definidos hierarquicamente, do 
escritório do Banco Mundial até as secreta-
rias municipais de educação, onde elas se 
efetivam de fato; d) O trabalho dos profes-
sores é compreendido como semifeudal, uma 
vez que se submetem às mais precárias con-
dições de trabalho e emprego, não possuem 
autonomia didático-científica, não possuem 
autonomia de gestão e se sujeitam aos pro-
cessos mais rudes de obrigação e servidão 
às políticas implantadas nas escolas e aos 
processos falseadores de gestão democrática.
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Política e Educação no Acre no período de 1962-1984: a organi-
zação do sistema público de ensino a partir da análise dos pro-
gramas, diretrizes e metas educacionais nos programas de go-

vernos

Mark Clark Assen de Carvalho
Rogério Victor dos Santos da Silva 
Universidade Federal do Acre

Considerações Introdutórias
As questões e reflexões que ora se apre-

senta estão inscritas no âmbito dos estudos, 
pesquisas e investigações desenvolvidas pelo 
Grupo de Estudos em Política e Financia-
mento da Educação Básica no Acre no lastro 
do Projeto de Pesquisa Institucional “Inven-
tário de Constituição do Sistema Público de 
Ensino no Acre” coordenado por professores 
pesquisadores do CELA-UFAC. A partir da 
relação entre política e educação, a pers-
pectiva que norteia o estudo tem como foco 
o contexto do sistema público de ensino do 
Acre e busca analisar as políticas de governo 
implantadas nos primeiros vinte anos da 
autonomia político-administrativa do Acre.

Para o estudo interessou-nos, dentre 
outros aspectos, analisar as políticas educa-
cionais a partir dos programas de governo 
para a educação, mapeando os principais 
dispositivos legais e de regulamentação 
estabelecidos pela administração do sistema 
público de ensino para imprimir certa orga-
nização na oferta dos serviços públicos de 
educação a partir de 1962 até aproximada-
mente o ano de 1984. A delimitação temporal 
se deu em função do reconhecimento e dos 
impactos que as mudanças políticas e ad-
ministrativas da sociedade acreana tiveram 
sobre a organização da educação e de seu 
respectivo sistema de ensino, sobretudo em 
relação ao aumento das demandas por esco-
larização e à ampliação dos serviços públicos 
educacionais. 

A proposta de análise do trabalho tem 
como foco a educação básica e se desenrola 
a partir do acesso e manuseio de fontes do-
cumentais (leis, decretos, pareceres, resolu-
ções, instruções e normas, Planos Estaduais 
de Educação, Plano de Governo e relatórios 
de gestão) levantadas junto aos órgãos do sis-
tema, como é o caso do Conselho Estadual de 
Educação (CEE–AC) e na própria Secretaria 
de Estado de Educação (SEE–AC). O olhar 

sobre esse conjunto de dispositivo esteve an-
corado em abordagens teóricas que versam 
sobre política educacional e política pública, 
como é o caso de: Germano (1993), Freitag 
(1977), Vieira e Farias (2007), Oliveira (2000) 
e Albuquerque Neto (2007) que analisam o 
sistema educacional brasileiro na confluên-
cia entre o contexto político econômico e as 
diretrizes das políticas educacionais implan-
tadas pelos militares a partir de 1964 até o 
movimento de redemocratização do país. O 
marco legal de referência é inicialmente as 
diretrizes educacionais consubstanciadas no 
texto da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei de nº 4024/61).

A perspectiva é situar a configuração 
que o sistema público de ensino do Estado do 
Acre vai assumindo desde a sua emancipação 
política em 1962 até o ano de 1984 e, a partir 
desse marco na história política e adminis-
trativa do Estado, identificar e analisar as 
políticas de educação implantadas e de que 
forma a legislação da educação nacional e 
as normas específicas do sistema de ensino 
acreano servem para dar legitimidade aos 
referenciais político-ideológicos que mar-
caram os vinte anos de governo militar no 
Brasil, seus reflexos e implicações na política 
de governo local e nas políticas educacionais 
principalmente. 

No que se refere à necessidade de 
formulação de uma política nacional de 
educação do ponto de vista da definição de 
diretrizes, programas e metas, as fontes teó-
ricas nos auxiliaram a formar a compreensão 
de que o discurso e as ações em prol da defi-
nição de uma política nacional de educação 
não se deram por exclusividade e força da 
promulgação da primeira LBB em 1961. Pelo 
contrário, o discurso sobre a organização 
educacional do país é fruto de intensos deba-
tes políticos e ideológicos entre intelectuais e 
autoridades desde os idos da década de 1930 
com a instauração do governo republicano e 



1007

tem permanecido em constante processo de 
reflexão nos tempos atuais até mesmo em 
função ainda da não realização e cumpri-
mento da educação escolar entendida como 
“direito do indivíduo” e “dever do Estado” 
no que se refere particularmente à sua etapa 
obrigatória, o ensino fundamental. Se a in-
tenção do estudo fosse fazer uma regressão 
histórica, diríamos que o berço deste debate 
eclode a partir da publicação do Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, e 
imporá marcas em todo o processo de discus-
são da primeira LDB que se inicia em 1948 e 
se estenderá durante os treze anos em que a 
proposta tramitou no Congresso Nacional, 
ou seja, estaria aí a gênese do processo que 
buscou imprimir, sem sucesso, um novo 
rumo à educação pública do país.

Política e organização da educação 
e sistema público de ensino no Acre

Investigar o sistema público de ensino 
do Acre não é um movimento passível de 
realizar se o mesmo estiver desfocado ou 
desconsiderar, nas análises, as articulações 
entre o próprio percurso de desenvolvimento 
do sistema nacional de educação, as políticas 
públicas para a área e os reflexos que as ma-
cro-determinações exercerem e exercem so-
bre a educação e a escola e, de forma análoga, 
deixar de situar as mediações e característi-
cas da ambiência da vida política, econômica 
e cultural vividas no Acre na transição do 
antigo Território Federal para Estado. 

Do ponto de vista da política educacio-
nal macro, a Lei nº 4.024/61 pôs em vigência 
propostas que visavam o desenvolvimento 
e a organização da educação no Brasil em 
todas as modalidades.  Deste modo, a LDB 
apareceu como a principal política pública 
educacional no Brasil em um período em que 
“o país enfrentava uma crise econômica e po-
lítica de grandes proporções” (GERMANO, 
1994.p. 49). Pode-se reconhecer um avanço, 
pois a Lei ensejou a descentralização dos 
sistemas de ensino no território nacional e 
a organização dos sistemas de ensino como 
responsabilidades dos estados federados.

Naquelas circunstancias, o Acre que 
ainda se encontrara na condição de Terri-
tório Federal e uma intensa instabilidade 
administrativa grassava resultante da mu-
dança contínua de seus governantes até o 
ano de 1962. A partir daí, se teve um grande 

avanço na sua história local quando por meio 
da Lei de nº 4070, de 15 de junho de 1962, 
de autoria do Senador Guiomard dos Santos, 
o antigo Território foi elevado à categoria de 
Estado da Federação adquirindo autonomia 
política e administrativa.

Se o Acre, como um novo Estado da 
Federação, estava “começando a andar com 
as próprias pernas” permanecia, no entanto, 
certa instabilidade administrativa, pois se 
por um lado a existente crise abarcava todos 
os setores do Estado, inclusive, o da educa-
ção, por outro, “nossa região busca ainda, 
com força e motivação suficientes enfrentar 
e vencer obstáculos, que em um mundo em 
veloz transformação se multiplicam a cada 
novo dia, a cada nova realidade” (PLANO DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO 
ACRE).

Para a infinidade de problemas postos 
ao “jovem estado” era premente então a defi-
nição de um programa de governo que aten-
desse as necessidades sociais, econômicas e 
educacionais da nova unidade federada, pois 
a maior parte dos habitantes, àquela época, 
vivia nos seringais e não tinham acesso ao en-
sino formal. Havia poucos estabelecimentos 
escolares cujas estruturas de serviços eram 
bastante deterioradas ou, então, os melhores 
estavam sob o controle da iniciativa privada, 
sobretudo pelas mãos da administração da 
igreja católica.

Com base nos dados do censo realizado 
em 1960 ficou revelado que: “Para uma 
população de 160.208 habitantes, 120 mil 
eram analfabetos; das 30 mil crianças em 
idade escolar, apenas 10 mil frequentava a 
escola.” Estas estatísticas alarmantes fizeram 
com que o Governo do antigo Território do 
Acre tomasse algumas iniciativas junto ao 
Governo Federal para requisitar recursos 
para investir na educação acreana. No ano 
seguinte, o Governador José Rui da Silveira 
Lino, ao tomar posse em Brasília, propôs um 
Plano de Salvação para o Acre que pretendia 
arrecadar recursos para combater os proble-
mas educacionais vivenciados no local.

Contudo, apesar das expectativas, a 
emancipação político-administrativa do Acre 
não teve poder para garantir que os recursos 
adquiridos nas gestões anteriores fossem ad-
ministrados pela nova gestão que assumira 
no ano de1963, pois os recursos foram blo-
queados. Mesmo assim, o então governador 
José Augusto de Araújo cria o Plano Global 
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de Governo e estabelece metas a serem cum-
pridas na educação. Diante de tantos pro-
blemas sociais vivenciados, agravados com 
a instabilidade administrativa, o primeiro 
governador constitucionalmente eleito, José 
Augusto de Araújo (1963 – 1964),  teve que 
implantar políticas para todos os setores do 
Estado, inclusive o da Educação, pois a taxa 
de analfabetismo chegava em torno de 80%.

De acordo com o que estava estabeleci-
do na Lei nº 4.024/61 e no Plano Nacional de 
Educação (PNE), foi criado na gestão de José 
Augusto o Plano Setorial de Educação que se 
encarregou de estabelecer e prever as mes-
mas metas quantitativas contidas no PNE. 
Oliveira (2000, p. 63) revela que a realidade 
da educação acreana estava em uma situação 
crítica e que os dados do VII Recenseamento 
Geral do Brasil em 1960 comprovaram que: 

Essas metas [...] estavam superdi-
mensionadas, sobretudo para um 
Estado em que a taxa de analfa-
betos na faixa etária dos 7 aos 14 
anos era de 80%, em 1960; em que 
81,8% das crianças de 7 anos es-
tavam fora da escola, e dos 13.139 
estudantes dos cursos primário e 
ginasial, apenas 10,6% estudavam 
nas séries consideradas ideal para 
a idade.

Embora os dados apresentados sejam 
do ano de 1960, eles refletiram com as mes-
mas proporções na gestão de José Augusto, 
que teve que se esforçar na perspectiva de 
melhorar a situação da educação, pois tinha 
que cumprir as determinações do MEC, 
da Lei nº 4.024/61 e do Plano Nacional de 
Educação. Das iniciativas do governo foram 
propostos programas como a escola-volante, 
a escola albergue cujo objetivo era alfabetizar 
os moradores das regiões rurais do Estado. 
Todavia, tais programas não prosseguiram 
pela falta de estrutura e de espaços próprios 
e também, os recursos não foram suficientes 
para garantir sua execução.  

Para o período vivenciado pelo Acre 
como um recém-estado da Federação, Albu-
querque (2007; p. 21) destaca dois aspectos 
fundamentais: 

O primeiro fato se refere à criação 
do Conselho Estadual de Educação 
(1963) em cumprimento às exigên-
cias da Lei de nº 4024/61, o segun-
do diz respeito à criação da Facul-
dade de Direito (1964) [...] O CEE a 

partir de então, com as limitações 
da época, assumiria, a condução 
da política educacional estadual, 
enquanto que o curso de Direito se 
constituiria no embrião do ensino 
superior no Acre.

Passavam-se governos e os problemas 
relacionados à educação continuavam a 
imperar. O que acontecia, na verdade, era 
a má administração e o desvio dos recursos 
públicos destinados à educação. Com isso, os 
órgãos federais de fiscalização, como também 
o Conselho Estadual de Educação acabaram 
por destinar a administração desses recursos 
ao próprio Ministério da Educação e Cultura. 

O Acre voltava a ser “colônia”, 
desta vez de Brasília, com as me-
didas administrativas descentra-
lização política, administrativa e 
financeira do governo central que 
avançava sobre os estados, desres-
peitando a autonomia do regime 
federativo, ao mesmo tempo em 
que exacerbava-se o Poder Exe-
cutivo, em detrimento dos demais 
poderes, sobretudo o executivo 
(Oliveira, 2000, p.76).

Esse fato não representou somente uma 
medida administrativa para conter os maus 
administradores dos recursos públicos; 
resultou também de uma tensão política que 
imperava no País, pois nesse contexto o Bra-
sil padece com as conseqüências da política 
adotada com o golpe militar de 1964. Com o 
golpe impôs-se uma nova configuração para 
a política nacional, ficando toda Federação 
sob o domínio dos governos repressivos e 
ditatoriais. Vieira e Farias (2007) ao referi-
rem-se ao sobre o período de tensão e revolta 
que havia se estabelecido no país afirmam 
que as políticas educacionais do Brasil que 
perpassam durante os vinte anos do regime 
militar demarcam dois grandes momentos 
no campo da política educacional do país, que 
dariam um novo rumo à educação brasileira.

A primeira equivale à reforma univer-
sitária, mediante a Lei nº 5.540/68, que foi 
estabelecida com a finalidade de responder e 
controlar a demanda crescente de procura do 
ensino superior no país, pois segundo Freitag 
(1977, p. 74) “(...) A LDB não reestruturou o 
Ensino Superior de acordo com as necessi-
dades da época.” A reforma universitária 
foi também uma forma de dominação dos 
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militares para controlar e punir aqueles que 
faziam o uso dos espaços das universidades 
para promoverem discursos e debates contra 
o governo militar.

No Acre, o Governo de Jorge Kalume 
elabora o Plano Quadrienal de Educação, 
buscando estabelecer as metas do PNE a fim 
de enfrentar velhos problemas da educação 
acreana: o analfabetismo, a precariedade dos 
prédios escolares, e a falta de professores com 
formação adequada. Devido ao analfabetismo 
o governo fez uso do rádio, o principal meio 
de comunicação existente naquele contexto, 
“para amenizar as sequelas decorrentes da 
própria deficiência do sistema educacional” 
(OLIVEIRA, 2000.p.110) implantando o 
programa “Colégio no Ar”, a fim de realizar 
cursos de alfabetização pelo rádio.

Outro momento da política educacional 
nacional foi a reforma do ensino de 1º e 2º 
graus com a aprovação da Lei de nº 5.692/71 
que além de reformar os dois níveis de 
ensino, estabeleceu a obrigatoriedade do 
primeiro grau com oito anos de duração, 
previu o caráter compulsório de habilitação 
profissional para os cursos de segundo grau e 
transformou a antiga escola normal em mais 
uma habilitação técnica. Ora, se por um lado, 
o Brasil se desenvolvia economicamente 
e modernizava-se devido à instalação de 
várias indústrias multinacionais, por outro 
lado, tinha a necessidade de formar profis-
sionais das mais diversas áreas, pois havia 
uma grande defasagem de mão- de- obra 
qualificada para atender as necessidades do 
modelo econômico em franco processo de 
industrialização.

Grosso modo a orientação estabelecida 
pela Lei de nº 5.692/71 visava corrigir a 
deficiência de mão-de-obra qualificada para 
o trabalho nas grandes indústrias instaladas 
principalmente nos centros urbanos mais 
desenvolvidos, fato que levou muitos jovens 
a se conformarem com a formação do segun-
do grau, deixando de pressionar pelo acesso 
ao ensino superior, que aliás, já havia sido 
reformado, ensejando a partir dali o cresci-
mento do ensino superior privado. 

Na realidade local essa nova ambiência 
foi assim justificada pelo Governo do Estado 
como sendo necessário formar 

[...] geração, envolvida por uma 
revolução tecnológica que, a cada 
instante provoca no sistema adap-
tativo associativo e ideológico dos 

povos que experimentam refle-
xos que exigem, principalmente 
dos poderes públicos, vigilância 
e eficácia, capacidade e agilidade 
(PLANO DE EDUCAÇÃO E CUL-
TURA DO ESTADO DO ACRE, 
1980, p.13).

Embora o Acre não tenha vivido pro-
blemas com o que poderíamos chamar de 
“explosão demográfica” com a elevação das 
taxas de densidade populacional, é fato que 
as novas circunstâncias do desenvolvimento 
contribuíram, dentre outros fatores, para 
impulsionar o êxodo rural o que acabou por 
ocasionar o

constante e manifesto declínio das 
atividades extrativistas [como 
também], a penetração das em-
presas interessadas basicamente 
na exploração pecuária extensiva, 
[que] levou à expulsão, por vezes 
violenta, dos seringueiros, consi-
derados uma ameaça à proprie-
dade da terra (PLANO DE AÇÃO 
DO GOVERNO DO ESTADO DO 
ACRE, 1979, p.24-25).

Auxiliado pelo governo local, o processo 
de mudança na economia acreana ocorreu em 
grande escala, pois as funções foram diversi-
ficadas nos diversos setores do Estado que, 
sob uma aparente modernização, não dava 
conta de atender à demanda da população 
que carecia de quase todos os serviços públi-
cos assim como não dava conta de absorver 
o crescente fluxo de mão-de-obra. Nesta 
perspectiva, “o setor educacional e cultural 
se constituiu, sempre [como] preocupação 
essencial” (MENSAGAEM À ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ACRE, 1978, p.106). 

Podemos dizer então que os programas 
de governos e as políticas públicas para a 
educação se tornavam mecanismos funda-
mentais para o desenvolvimento do Estado.  
É importante ressaltar que foi nesse contexto 
que começaram a ganhar corpo e a se desen-
volver as primeiras experiências de formação 
de professores no ensino superior, pois o 
Acre continuava aparecendo nas estatísticas 
nacionais da época como “o Estado de menor 
nível de produção do país”, segundo ressalta 
Oliveira (2000.p.122). 

Os demais gestores que governaram 
o Acre ao longo da década de 60, depois do 
golpe militar de 1964, foram o Capitão Edgar 
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Pedreira Cerqueira Filho e Jorge Kalume. Se 
por um lado houve um lento crescimento no 
número das matrículas por força das deter-
minações do MEC, por outro, o sistema de 
ensino se encontrava mergulhado em crises 
com relação aos espaços físicos, demandas 
represadas no que tange ao atendimento 
clientela, carência de professores além do 
baixo nível de qualificação de grande parte 
do quadro em atividade.

Na gestão do Cap. Edgar Cerqueira, 
por exemplo, o número de matrículas para o 
ensino primário caiu de 17% para 12,1% no 
ano de 1965 e no ensino de 2º grau a deman-
da do número de matrículas caiu de 23,9% 
para 16,5% no ano de 1965. Esses dados nos 
permitem reconhecer que os investimentos 
não iam além da retórica, ficando a educação 
em segundo plano e subsumida em meio aos 
interesses do regime ou mesmo em função 
de outros compromissos, como é o caso do 
ensino superior que passou a onerar ainda 
mais o campo da educação em termos de 
financiamento, pois os recursos oriundos do 
MEC destinados para resolver os problemas 
da educação pública acreana “repercutiram 
na implantação do ensino superior, em 
detrimento dos outros níveis de ensino”, 
conforme salienta Oliveira (2000 p. 104).

Na gestão de Jorge Kalume (1966–1971) 
aparece uma novidade na política e na 
educação acreana que foi a implantação do 
“Plano Quadrienal de Educação” o qual pre-
via apresentar os problemas enfrentados em 
todos os níveis da educação básica do Estado 
e buscar soluções para esses problemas, além 
de cumprir as metas estabelecidas para a 
gestão de governo. Dentre as metas estavam 
previstas a ampliação das redes de ensino no 
Estado; a melhoria dos espaços escolares; a 
criação de escolas técnicas para a formação 
de mão-de-obra qualificada para o mercado 
de trabalho e para a formação dos professo-
res que até então atuavam no magistério sem 
a devida formação. Para este último aspecto 
foi criada a Escola Normal Lourenço Filho 
visando qualificar os professores das redes 
de ensino no curso de magistério. 

Os dados estatísticos extraídos do VII 
Recenseamento Geral do Brasil e apresen-
tados por Oliveira (2000) mostram que as 
aludidas metas não chegaram a ser cumpri-
das, pois os indicadores apontavam que a 
taxa de analfabetismo de crianças com faixa 
etária de 7 a 14 anos chegava a 73,4%. Já com 

relação ao número de matrículas no ensino 
primário houve, até o ano de 1970, um acrés-
cimo de 16,7% em relação à gestão anterior 
e no ensino médio chegou a 13,7% o número 
de matrículas.

Da década de 70 em diante, o Acre veio 
a ser administrado ainda pelos seguintes go-
vernadores indicados pelo Governo Militar: 
Francisco Wanderley Dantas (1971–1975), 
Geraldo Gurgel Mesquita de Araújo 
(1975–1979) e Joaquim Falcão Macedo (1979 
- 1983), os quais têm como traço comum o 
fato de terem colocado a educação como uma 
prioridade no Plano Quadrienal de Governo. 

Esses gestores tiveram que criar progra-
mas visando ampliar as redes de ensino em 
todo o Estado e de alfabetizar os alunos em 
idade escolar e também jovens e adultos que 
se encontravam fora da idade escolar, pois 
havia uma exigência por parte dos órgãos 
federais e também da própria condição do 
Estado, impondo a necessidade de moderni-
zar o sistema e ampliar a oferta dos serviços 
educacionais.

Considerando os diferentes programas 
de governos e as políticas públicas voltadas 
para a educação que visavam o desenvolvi-
mento do Estado entre os anos 60, 70 e a 
década de 80 conforme ilustra o Anuário Es-
tatístico do Brasil (1970–1984), o número de 
matrículas cresceu de 32.560 matrículas no 
curso de 1º grau no ano de 1970 para 66.798 
matrículas no ano de 1984. Já no o ensino de 
o segundo grau o numero de matrículas dá 
um salto considerável em relação à década 
de 60, que vai de 652 matriculados no ano 
de 1970 para 4204 matriculados no ano de 
1984.

Considerações finais
Deste modo, o conjunto de documentos 

e fontes manuseadas (decretos, pareceres, 
resoluções, leis federais, leis estaduais e os 
atos normativos e regulamentadores, planos 
estaduais de educação) se constituiu em 
referências importantes e que abrem como 
perspectiva de investigação à possibilidade 
de estudar a história da educação no Acre a 
partir da utilização e recorrência a diferentes 
fontes não no sentido de traçar um percurso 
linear e sim, de verificar as diferentes carac-
terísticas organizacionais e as prioridades 
educacionais imprimidas nas gestões de 
governo.



1011

O fato de acessarmos e passarmos a 
dispor de um acervo documental conside-
rável acerca do processo de organização e 
constituição da educação escolar pública no 
Estado do Acre posteriormente aos anos 60, 
serve também de contributo ao estudo sobre 
o próprio processo de constituição da rede 
pública de ensino acreano. 

A análise das fontes reforça a com-
preensão sobre um dos graves problemas que 
ainda no tempo presente atinge os sistemas 
públicos escolares: a diferença entre o dito e 
o feito em termos de educação na lógica dos 
programas, diretrizes e metas educacionais. 

Dizendo de outra forma, repercute a 
incidência de um problema crucial relativa-
mente ao atendimento da educação escolar 
entendida como direito do individual e dever 
do Estado, agravado com o fato de que apesar 
da Lei de nº 5.692/71ter estabelecido a ex-
tensão da obrigatoriedade escolar, algumas 
realidades educacionais, como é o caso da 
acreana, ainda não conseguiram universali-
zar o acesso e fazer disto um direito pleno. 

Contudo, uma constatação praticamen-
te óbvia, a partir da análise dos documentos 
e dos dados levantados especialmente nos 
anuários estatísticos da educação básica 
do Acre, nos permite por em relevo que a 
despeito das circunstancias e dos contextos 
adversos, das distancias a serem encurtadas 
entre o “ideal” e o “real” houve um cresci-
mento quantitativo considerável em termos 
de serviços e atendimento no sistema público 
de ensino público do Acre, seja pelas pressões 
oriundas dos órgãos federais, como o MEC e 
das exigências impostas pelo PNE e a LDB e 
demais reformas do ensino, ou mesmo pela 
pressão social.

As informações extraídas das fontes 
mostraram-nos que as ações e os programas 
de governo implantados no sistema de ensino 
do Acre desde o ano de 1962 até aproxima-
damente o ano de 1984, foram marcadas por 
uma intensa crise que se expressava desde 
a grande taxa de analfabetismo, na falta de 
espaços próprios para o ensino, escassez de 

recursos materiais, didáticos e pedagógicos, 
baixo nível de formação e qualificação dos 
professores dentre outros. 

A partir de então e mesmo assim, é 
possível dizer que houve um melhoramento 
no setor educacional acreano que refletiu na 
grande no crescimento significativo no nu-
mero de matrícula para o primário, o ginásio 
e o ensino de 2º grau, neste ultimo a expli-
cação para o seu crescimento estava pautada 
no ensino profissionalizante. A demanda 
por matrículas nestes níveis de ensino levou 
os governadores pensarem na ampliação e 
construção de novas escolas, além da quali-
ficação do professorado das redes de ensino 
acreanas.
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Considerações Iniciais
As análises apresentadas no presente es-

tudo estão circunscritas às investigações que 
resultam das atividades de pesquisa desen-
volvidas pelo Grupo de Estudos em Política e 
Financiamento da Educação Básica no Acre 
e tem como âncora o Projeto de Pesquisa 
Institucional “Inventário de Constituição do 
Sistema Público de Ensino no Acre” coorde-
nado por professores pesquisadores do CE-
LA-UFAC. Apresenta questões específicas da 
relação entre política e educação e educação 
e sociedade no contexto do sistema público 
de ensino do Acre no lastro das políticas de 
governo e das políticas públicas educacionais 
implantadas a partir da “abertura democráti-
ca” e tem como objetivo identificar e analisar 
a tônica presente nas discursivas que expres-
savam as diretrizes para a área da educação 
pública escolar com vistas a ampliar a oferta 
dos serviços públicos educacionais na pers-
pectiva da elevação progressiva do acesso e 
de sua democratização.

Para o estudo em questão interessou, 
dentre outros elementos, identificar e ana-
lisar a partir dos programas de governo e 
das metas traçadas para a área da educação 
como se apresentava nas discursivas dos pla-
nos governamentais as diferentes estratégias 
e metas voltadas para ampliação do sistema 
de ensino, a indução de novos programas 
e ações de desenvolvimento da educação, 
novas práticas organizacionais e administra-
tivas a serem gestadas no setor educacional, 
além de mapear alguns dos principais dispo-
sitivos legais e de regulamentação que seriam 
estabelecidos pela administração do sistema 
público de ensino para nortear as mudanças 
pretendidas na organização da educação. Por 
decorrência são analisadas também as ênfa-
ses dadas por cada Governo, de acordo com 
a delimitação do período, em relação aos in-
vestimentos e ações necessárias para ampliar 
o acesso ao ensino fundamental como etapa 
obrigatória, portanto, dever constitucional 

dos entes federados, sobretudo dos governos 
estaduais.

A investigação tem em seu escopo os 
documentos legais e os programas governa-
mentais como os pilares da investigação e se 
constituíram nas referências preliminares 
que subsidiaram e fundamentaram as aná-
lises das políticas governamentais e educa-
cionais implantadas na área da educação no 
período de 1982 a 1994. A delimitação desse 
período prende-se, por um lado, ao reconhe-
cimento das mudanças políticas e adminis-
trativas implantadas na sociedade acreana; 
por outro, leva em consideração as alterações 
organizacionais e estruturais realizadas na 
administração do sistema público de ensino 
acreano decorrentes da retomada das elei-
ções diretas para governadores e a ampliação 
do debate e das críticas produzidas a partir 
dos efeitos da política de educação implanta-
da pelos governos militares no Brasil. 

 A perspectiva que norteia os estudos 
do grupo de pesquisa é a de que o processo 
de desenvolvimento do sistema público 
de ensino do Acre ancorado na análise 
crítica das políticas governamentais e das 
políticas públicas educacionais implantadas 
no período de abertura política democrá-
tica ou da redemocratização da sociedade 
brasileira pós-regime militar, demarcado 
temporalmente no período de 1982 a 1994, 
permite-nos identificar algumas mudanças 
estruturais e organizacionais operadas nos 
serviços públicos de educação.

O trabalho mescla, portanto, análise 
documental e pesquisa bibliográfica. A pri-
meira dimensão da pesquisa constou do ma-
peamento, identificação e classificação dos 
documentos a partir da coleta nos arquivos 
de órgãos públicos da educação, particular-
mente o Conselho Estadual de Educação do 
Acre/CEE-AC, cuja consulta e disponibili-
zação das fontes foi gentilmente facultada 
por sua Presidente, aspectos imprescindível 
no processo de levantamento dos dados e 
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serviu para nos permitir identificar grande 
parte do aparato legal produzido no perío-
do: leis, pareceres, resoluções, indicações, 
normas e orientações gerais, além de cópia 
dos “Programas de Governo” da maioria das 
gestões delimitadas para investigação. Junto 
à Secretaria de Estado de Educação pudemos 
ter acesso aos “Anuários Estatísticos” que 
nos permitiram identificar os dados do movi-
mento e do rendimento escolar do período. À 
análise dos documentos legais e dos progra-
mas governamentais para a educação acrea-
na agregou-se referências teóricas essenciais 
para submeter às fontes a uma interpretação 
mais qualitativa com destaque para os con-
tributos de Vieira e Farias (2003), Cunha 
(2001), Oliveira (1988) e Albuquerque Neto 
(1999).

O ponto de partida preliminar foi uma 
regressão na história da educação no Estado 
como uma das temáticas do campo da edu-
cação que ainda carece de aprofundamento, 
de estudos e de formas de análise mais 
aprofundadas que articulem à abordagem 
quantitativa e ao processo de identificação 
de dados e fontes uma abordagem mais qua-
litativa com potencial para fomentar outros 
gêneros de interpretação e, conseqüente-
mente, a produção de outras referências que 
contribuam para abrir novas possibilidades 
de investigação e de inserção da pesquisa 
educacional em temas e questões ainda ca-
rentes no panorama de desenvolvimento da 
educação escolar acreana particularmente 
nas últimas três décadas. 

Em termos prospectivos, esses estudos 
podem tanto ser somados às significativas 
contribuições produzidas por Oliveira (1988) 
em sua dissertação de mestrado “Educação 
básica: imposição política ou pressão so-
cial? uma análise histórica da educação no 
Estado do Acre, no período de 1962 a 1983”, 
cuja análise se desenvolve a luz de determi-
nados conceitos neo-marxistas e tem como 
foco de abordagem a busca da compreensão 
dos mecanismos populares de luta pela 
educação básica circunscritos na realidade 
acreana subjacentes às políticas de governo, 
quanto ampliar e prosseguir de forma mais 
sistemática com o processo de investigação 
acerca das novas determinações, mediações 
e configurações que assumem, no contexto 
presente, a implantação e desenvolvimento 
das políticas públicas educacionais e seus 
efeitos em termos de materialidade prática 

pensando-se na ampliação da oferta e na 
melhoria dos serviços educacionais.

A educação escolar nos programas 
de governo 

No que se refere à definição de uma 
política nacional de educação, definida do 
ponto de vista dos objetivos, finalidades e di-
retrizes gerais, é somente a partir do ano de 
1961 que o Brasil promulga sua primeira Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) nº 4.024∕61 na qual, a despeito do 
processo de debate em torno de sua elabo-
ração ter se iniciado em 1948 marcado pela 
necessidade de definir nacionalmente um 
sistema de ensino, a defesa dos investimentos 
públicos exclusivos à educação pública que 
polarizou com os partidários da liberdade de 
ensinar, pode-se reconhecer “que, de fato, os 
defensores da liberdade de ensino, ligados à 
iniciativa privada, obtêm expressiva vitória 
na defesa de seus interesses” (VIEIRA e FA-
RIAS, 2003, p. 115). 

Tal afirmativa pode ser constatada pelo 
que está expresso no Artigo 2º “A família 
cabe escolher o gênero de educação que deve 
dá aos seus filhos”, reforçado pela definição 
de que o direito à educação é assegurado 
“pela obrigação do poder público e pela liber-
dade da iniciativa particular de ministrarem 
o ensino em todos os graus, na forma da lei 
em vigor”.

No seguinte à aprovação da primeira 
LDB brasileira o antigo Território Federal 
do Acre foi elevado à categoria da Unidade 
da Federação, em 15 de junho de 1962, 
fortemente influenciado pelos ideais da au-
tonomia política, administrativa e financeira, 
sendo que no ano seguinte foi realizada a pri-
meira eleição de um governador constitucio-
nalmente eleito, o Professor José Augusto de 
Araújo (1963-1964), que veio a ser deposto 
pelas forças do regime militar em 1964.

Sobre os efeitos e implicações da pri-
meira LDBEN pode-se afirmar que a mesma 
abriu caminho para o surgimento de um novo 
papel da educação, pois o “fortalecimento 
das camadas médias nos centros urbanos, o 
início de um processo de industrialização e o 
crescimento de um setor de serviços apontam 
para este novo modelo” (VIEIRA e FARIAS, 
2003, p. 119).

Em termos políticos no Acre, entre os 
anos de 1964 a 1982, o Governo do Estado foi 
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exercido por governadores nomeados pelo 
regime militar de acordo com os ideais da 
ideologia do nacional-desenvolvimentismo e 
da segurança nacional, pois sua localização 
geográfica lhe posicionava na condição de 
terras fronteiriças com países como a Bolívia 
e o Peru, o que justificava a presença e a ação 
das forças militares e o controle do aparato 
político-administrativo que se materializava 
não apenas pela indicação dos governantes 
nas esferas do poder constituído.

Ainda no decurso da década de 60 foi 
aprovada a Reforma Universitária pela Lei 
nº 5.540∕68 que de acordo com a análise de 
Vieira e Farias (2003) representou do ponto 
de vista político uma:

resposta a uma pressão por acesso 
ao ensino superior, demanda cla-
ramente colocada no seio da socie-
dade civil, de modo especifica entre 
suas camadas médias. Do ponto de 
vista técnico, procura atender a 
uma exigência de racionalização 
– tanto no sentido de conter a ex-
pansão desordenada deste nível de 
ensino, quanto de prover os meios 
para que as instituições pudessem 
vir oferecer mais e melhor ensino, 
num ambiente onde a participação 
estudantil fosse posta sob controle 
(VIEIRA E FARIAS, 2003, p. 132).  

Concluindo o ciclo das reformas edu-
cacionais implantadas pelos militares e de 
acordo com as orientações e diretrizes do 
tecnicismo, não por casualidade, em 1971 
foi aprovada a reforma do antigo ensino 
primário e secundário que procura conter 
a demanda através da formação de quadros 
técnicos de nível médio, “acena com a idéia 
da profissionalização, para que muitos jovens 
que almejavam uma profissão qualificada se 
contentassem com a formação em nível mé-
dio por meio da profissionalização” (VIEIRA 
E FARIAS, 2003, p. 135).

A partir dos anos de 1980 passa a ocor-
rer no cenário nacional um intenso processo 
de luta contra a ditadura militar e pela con-
quista de liberdade política representada, so-
bretudo, com a retomada das eleições diretas 
para escolha dos governadores nos estados. 
A década de 80 passa a ser identificada como 
a década da redemocratização, das eleições 
livres nos Estados e nas prefeituras muni-
cipais, a causa da anistia, de afirmações de 
classes, enfim, da retomada da participação 

nas diferentes esferas da vida social e política 
como sinônimo de emancipação.

Em âmbito nacional, as insatisfações 
populares com os governos militares e o 
movimento de mobilização das entidades 
representativas da sociedade civil brasileira 
culminaram com a retomada do estado 
democrático e com o fortalecimento do mo-
vimento diretas já que propugnava eleições 
diretas para Presidente da República que 
viria a se efetivar, contudo, somente em 1990 
com a eleição de Fernando Collor de Melo. 
No Estado do Acre, a retomada do processo 
de eleições diretas para escolha do Governo 
do Estado, em 1982, culminou com a ascen-
são do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB) em substituição a antiga 
Aliança Renovadora Nacional (ARENA) que 
estava no poder no desde o golpe militar de 
1964. 

No contexto da redemocratização no 
campo da educação, a compreensão da edu-
cação como prática essencialmente humana 
e o resgate da escola pública, bem como a 
necessidade de democratizar seu acesso e às 
suas práticas administrativas e pedagógicas, 
além do fortalecimento das entidades sindi-
cais, acadêmicas e científicas estiveram em 
foco no centro das lutas desse período. 

Devido também a força dessas lutas, 
Joaquim Falcão de Macedo foi o último go-
vernador a assumir o poder pela modalidade 
de nomeação política no Estado. No ano 
de 1980, aprovou alterações ao Regimento 
Interno do Conselho Estadual de Educação 
dando-lhe competência para, dentre outras 
coisa:

opinar sobre o Plano de Educa-
ção; decidir sobre autorização de 
funcionamento, reconhecimento e 
inspeção dos estabelecimentos de 
ensino de cursos e Habilitações; 
promover sindicância e sugerir a 
Secretaria Estadual de Educação 
abertura de Inquérito Administra-
tivo em estabelecimento de ensino 
de sua jurisdição ou propor a sus-
pensão provisória de seu funcio-
namento (DIARIO OFICIAL, nº 
3.046, 1980).

O governo de Joaquim Macedo (1979-
1982) também foi marcado pelo desequi-
líbrio na administração estadual, segundo 
analisa Albuquerque Neto (1999, p. 154) “tal 
desequilíbrio refletiu inevitavelmente no 
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Plano de ação de governo que se caracterizou 
por traçar metas tímidas, principalmente na 
área da educação”.

De acordo com Plano de Ação do Gover-
no (PAG) constava como metas propostas a 
construção de 1.214 salas de aula e a capaci-
tação de 1.800 professores da pré-escola ao 
2º grau, sendo que a necessidade do Estado 
era de construção de 2.356 salas de aula e 
contratação de 3.100 professores. Também 
seguiu as diretrizes federais as quais passa-
ram a compor o Plano de Educação e Cultura 
que se referia às Diretrizes Oficiais do II Plano 
Setorial de Educação e Cultura (1980∕1985), 
que dentre outras ações do governo federal 
focava “a educação no meio rural, a educação 
nas periferias urbanas, o desenvolvimento 
cultural e a valorização dos recursos huma-
nos” (ALBUQUERQUE NETO, 1999, p. 156). 

Pode-se dizer que Joaquim Macedo deu 
ênfase ao desenvolvimento de programas 
educacionais de caráter compensatório como 
é o caso do crescimento do ensino supletivo 
enquanto que o ensino regular esteve prati-
camente estagnado, apesar de a proposta da 
SEC-AC à época era “escolas para todos, es-
pecialmente para os que estão abandonados 
nas zonas rurais”.

No PEC-AC havia pouca verba destinada 
à educação e o maior montante se destinava 
ao ensino supletivo, razão pela qual a pré-es-
colar se encontrava abaixo do esperado em 
termos de atendimento apesar de constar 
como metas do governo à universalização do 
pré-escolar, infelizmente, segundo o Anuário 
Educacional (1980/81) no Estado foram 
matriculadas somente “3.324 crianças na 
faixa etária de 4 a 6 anos, sendo que à época a 
população estimada de crianças de 4 a 6 anos 
era de 30.000”, ou seja, somente 11,08% da 
população de crianças era atendida no ensino 
pré-escolar. 

Fato idêntico ocorria também com a 
população escolarizável na faixa dos 7 aos 
14 anos, pois segundo dados do PEE-AC 
(1980/83) essa população era constituída de 
aproximadamente 65.692 alunos e que para 
atendê-la “seriam colocadas em funciona-
mento, em dois turnos, mais de 37 salas de 
funcionamento, perfazendo assim um total 
de 48 salas nas quais seriam oferecidas algo 
em torno de 3.456 novas vagas”. Com base 
nos dados extraídos do Anuário Estatístico 
de Educação (1980/81), os estabelecimentos 
de ensino que ofertavam o antigo ensino de 

1º grau somavam um total de 91 escolas em 
todo o Estado. 

Em relação à questão do financiamen-
to da educação e da alocação de recursos 
financeiros Albuquerque Neto (1999, p. 163) 
destaca que:

apesar de o governo alegar ca-
rência de recursos, a Secretaria 
de Educação em seu Relatório de 
Atividades de 1980 demonstra que 
houve aumento de recursos, gra-
ças às táticas utilizadas pela Secre-
taria de Educação, dentre elas en-
contrava-se as taxas de matricula 
e anuidade cobrados na escola de 
2º grau (Cr$ 429.505,00) e no En-
sino Supletivo (Cr$ 769.130,00), 
mas mesmo assim percebe-se um 
barateamento da educação, com a 
implementação do ensino compen-
satório via ensino supletivo do que 
regular.

A partir das análises desenvolvidas 
por Albuquerque Neto (1999, p. 164) essa 
verba era utilizada pela Secretaria em inves-
timentos próprios nas escolas e no ensino. 
Contudo, o autor indica a partir da análise 
dos dados da época que havia um déficit 
“de 2.300 salas de aula e 3.100 professores, 
o que proporcionava a exclusão escolar de 
32.000 crianças e 53.000 jovens e adultos, 
sendo que na faixa etária obrigatória só 75% 
da clientela era atendida”. A evasão e a re-
provação representavam juntas, 57%.

No ano de 1982 o Estado do Acre elegeu 
pelo Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB) Nabor Teles da Rocha Junior, como 
primeiro governador eleito pelo voto direto e 
popular no período da “abertura democráti-
ca”. O governante assumiu o poder em volta a 
muitas expectativas da população, pois o seu 
plano de governo enfatizava a participação 
popular e a descentralização administrativa. 

Na esfera da política educacional a pro-
posta inovou na execução do Plano de Educa-
ção do Estado do Acre (1984∕1987), contando 
com a participação de vários órgãos na sua 
formulação; o plano partiu de reflexões sobre 
as carências de cada município em relação 
à educação e para atender as expectativas, 
inovou na execução do Plano de Educação do 
Estado, pois não foram definidas de imediato 
as metas e os recursos que seriam destinados 
à educação criando doze programas que 
visavam à melhoria e expansão da oferta nos 
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municípios. 
Nesse plano, as orientações políticas 

destacavam o compromisso com a obrigato-
riedade e gratuidade do ensino de 1º grau na 
faixa etária de 7 a 14 anos de idade. Segundo 
o Anuário Estatístico (1985) a matricula do 
Estado foi de 70.470 (alunos), sendo que a 
matrícula referente à faixa etária obrigatória 
foi de 50.132, ou seja, 71,13% da matricula 
oficial. Deste total, o município de Rio Branco 
atendia a 86,6% e o município de Tarauacá a 
41,9%.   

No plano de Nabor Júnior as orienta-
ções políticas destacavam o compromisso 
com a obrigatoriedade e gratuidade do ensi-
no de 1º grau na faixa etária de 7 a 14 anos de 
idade; com a descentralização do poder; com 
o tratamento diferenciado para a zona rural, 
além de propor a ampliação das Associações 
de Pais e Mestres (APMs) dentre outras 
metas. Em sua gestão, foi editado o Decreto 
nº 88.374∕83 pelo MEC que previa definir a 
distribuição global das cotas destinadas a 
educação, os requisitos e os valores definidos 
por cada Unidade da Federação sobre o valor 
a ser gasto na área da educação.

O texto desse documento se revestia 
de relevância capital para o Estado do Acre, 
pois na elaboração do Plano de Educação da 
época, a análise da realidade dos municípios 
se encarregava de indicar disparidades alar-
mantes conforme se pode depreender da se-
guinte ilustração: enquanto havia município 
que investiu até mais do que estava proposto 
na Constituição, como foi o exemplo de Assis 
Brasil que investiu 44,84%; outros investi-
ram somente 10,17%%, como foi o caso de 
Xapuri. 

O PEE-AC (1984∕1987) estava estru-
turado em sete estratégias para alcançar os 
objetivos propostos: pretendia adequar a 
estrutura funcional da Secretaria; cumprir as 
diretrizes da política nacional integrada da 
educação; apoiar as Inspetorias Municipais 
de Ensino; aumentar o salário dos servidores 
da SEC e assegurar apoio técnico-financeiro 
e o processo de descentralização e a autono-
mia, dentre outros.

O governador Nabor Junior afastou-se 
antes do término do mandato, em 15 de maio 
de 1986, para candidatar-se ao Senado.  Assu-
me então a Vice-Governadora Iolanda Lima 
que se propôs realizar mudanças de caráter 
emergencial na Secretaria de Educação para 
os últimos 300 dias de mandato restante. O 

plano visava “o fortalecimento da SEC; a cor-
reção de alguns pontos de estrangulamento 
e a promoção de mudanças necessárias para 
garantir melhores resultados na educação” 
(ALBUQUERQUE NETO,1999, p. 183). Para 
tanto, estabeleceu metas relativas à expansão 
da oferta, melhoria da qualidade do ensino e 
redução dos índices de evasão e repetência. 

Segundo Albuquerque Neto (1999, p. 
184) a SEC elaborou o “Relatório de Ativida-
des - 86”:

Constando a criação de vinte co-
missões, responsáveis pelo de-
senvolvimento das mais diversas 
atividades possíveis, desde Censo 
Escolar, definição de critérios para 
instalação de gabinetes odonto-
lógicos nas escolas, as ativida-
des relacionadas à elaboração de 
anteprojeto concedendo 30% de 
adicional para os professores que 
atuam na alfabetização, pré-esco-
la e para os técnicos em educação, 
relatório referente á ampliação 
do quadro de professores, com a 
contratação de 1.167 professores, 
embora muitos destes tenham sido 
contratados como “pro-laboris-
tas”, portanto por tempo determi-
nado.

Ao final do governo de Nabor Junior∕Io-
landa Lima verificou-se que o “orçamento da 
educação tinha caído de 10,6% em 1984 para 
8,7% em 1985, voltando a subir somente no 
término do mandato” (ALBUQUERQUE 
NETO, 1999, p. 185). Na gestão de Iolanda 
Lima constatou-se que não foram alcançados 
os objetivos propostos principalmente rela-
ção ao magistério.

No final do mandato de Nabor Junior/
Iolanda Lima o governo admitia que: 

25.000 alunos estão fora da escola 
por falta de vagas, mesmo estando 
essas crianças em faixa estaria de 
7 aos 14 anos, amparados constitu-
cionalmente com a obrigatorieda-
de escolar. Além disso, de cada 100 
alunos matriculados na 1º série 
do ensino de 1º grau, 40 deles não 
conseguem promoção para a série 
seguinte.

Na eleição seguinte, o PMDB se mantém 
a frente do Governo do Estado com a eleição 
de Flaviano Melo que já havia sido prefeito de 
Rio Branco no quadriênio anterior. O novo 
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governo foi marcado por muitas pressões e 
conflitos com os sindicatos dos servidores 
públicos, principalmente com o dos profes-
sores. No PEE-AC (1989-1991) de Flaviano 
Melo se justificativa que “por tratar-se de um 
plano geral, não contou na sua elaboração, 
com a participação dos diversos segmentos 
da sociedade” e se sustentava a partir de três 
grandes linhas de ação: universalização da 
educação básica; melhoria da qualidade do 
ensino e gestão democrática.

As grandes linhas de governo se justifi-
cavam pela necessidade de enfrentar proble-
mas crônicos na educação como, por exem-
plo, as altas taxas de evasão e repetência, a 
insuficiência de vagas, a baixa qualidade dos 
professores, as instalações precárias e redu-
zida participação dos segmentos da escola no 
processo de tomada de decisão das questões 
internas, apesar de se possível identificar que 
no plano de governo não está claro à questão 
dos recursos financeiros e orçamentários a 
serem locados para o alcance das metas. 

Nesse governo estava presente a preocu-
pação em atender principalmente os alunos 
em idade escolar obrigatória considerando a 
obrigatoriedade do 1º grau. O Acre passou a 
atender somente 20,68% dos excedentes da 
faixa etária obrigatória preferencialmente no 
Ensino Supletivo com programas de nature-
za compensatória. O governo se preocupou 
também com o dispositivo constitucional 
que previa que até 1998 o ensino de 1º grau 
deveria ser universalizado, razão pela qual 
o Plano Estadual de Educação traçou metas 
para criar 40.000 novas vagas ampliando o 
incremento médio de recursos que passou 
de 6,5% para 10%; construir um armazém 
em cada município para estocagem da ali-
mentação escolar e material de consumo e 
permanente; construir prédios para todas 
as Inspetorias de Ensino dos municípios; 
construir ginásios de esporte em cada muni-
cípio; manter e conservar prédios e espaços 
públicos utilizados pela população escolar.

Segundo Albuquerque Neto (1999, p. 
190):

[...] o Plano de Educação estipula-
va que a oferta de vagas deveria 
ser incrementada no mínimo, 10% 
ao ano no ensino fundamental. En-
tretanto para eliminar o déficit es-
colar, a SEC necessitava de 2.630 
novas salas de aula, significando 
ampliar a capacidade instalada de 

2.305 para 4.935 salas de ala, re-
presentando um aumento percen-
tual de 114%. 

Em consonância com a segunda linha 
de ação do Governo (melhoria da qualidade 
do ensino) o PEE-AC (1989/91) elenca vários 
motivos das causas do fracasso escolar e 
traça metas sem quantificá-las: revisar os 
currículos e programas do ensino de 1º e 
2º graus, visando adequá-los à realidade; 
habilitar e capacitar professores, técnicos e 
gerentes educacionais dentre outros, além 
de regulamentar o Plano de Cargos e Salá-
rios, Benefícios e Vantagens do Magistério 
do Estado (Decreto nº 392/ 24 de outubro 
de 1988). Isto se deu principalmente devido 
aos embates entre governo e o movimento 
sindical dos professores do magistério.

Pode-se depreender então que se tratou 
de um plano ambicioso e que até mesmo por 
insuficiência de recursos orçamentários des-
tinados à educação, as metas não foram cum-
pridas. Todavia, na gestão de Flaviano Melo 
se implantou a gestão democrática escolar 
com as eleições diretas para dirigente escola-
res com a criação das assembléias escolares 
e dos conselhos de classes. O governador 
também se afastou do mandato, em 1990, 
para concorrer ao Senado assumindo o man-
dato seu vice Edson Simões Cadaxo. O novo 
governador assume o governo promovendo 
mudanças na administração do sistema, mas 
segue o plano de seu antecessor. 

No período de (1991-1995) assume o 
Governo do Estado do Acre Edmundo Pinto 
que ao averiguar a situação educacional 
acreana definiu cinco diretrizes gerais que 
guiaram a ação governamental: reduzir 
a taxa de analfabetismo; universalizar o 
ensino fundamental; aumentar a qualidade 
do ensino; ampliar o convênio SEC∕UFAC 
de formação de professores; ampliar a rede 
do ensino fundamental, educação infantil, 
educação especial e por fim, iniciar o proces-
so de municipalização do ensino. Depois de 
estabelecer tais diretrizes, a SEE-AC elabo-
rou o Plano de Educação (1992∕1995) mais 
articulado e embasado e que contava com 
as seguintes partes: na primeira constavam 
os fundamentos; na segunda, o diagnóstico, 
diretrizes e prioridades e, na última, a pro-
gramação, o acompanhamento e a avaliação 
do plano. 

Seguindo as diretrizes expressas no 
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Plano definia então a:
modernização administrativa; va-
lorização dos profissionais da edu-
cação; melhoria da qualidade do 
ensino; melhoria da produtividade 
do ensino; melhoria e expansão da 
rede física; expansão das ofertas 
educacionais e universalização do 
ensino fundamental. E para cada 
diretriz apresentada são apresen-
tada ações prioritárias dentre elas 
destacam-se: Implantar mecanis-
mos e procedimentos gestão demo-
crática; elevar os níveis salariais 
dos professores; elaborar planos 
básicos de orientação educacional 
e de supervisão escolar; implantar 
o ciclo básico de alfabetização, im-
plementar estratégias de elimina-
ção da evasão e outros.

No Plano de Educação do governo de 
Edmundo Pinto não são apresentadas as 
estratégias, as metas ou objetivos em relação 
aos recursos financeiros. Em relação aos esta-
belecimentos de ensino, próprios e anexos ao 
1º grau, no começo do mandato de Edmundo 
Pinto, eram 132 estabelecimentos em todo o 
Acre, já em 1992 houve um aumento de 26 
estabelecimentos totalizando 158 estabeleci-
mentos (ANUÁRIO, 1993, p. 1).

Como nos demais governos, neste 
também se mantiveram a preocupação com 
a universalização do ensino fundamental. 
Em decorrência desse fato, à universalização 
do ensino fundamental para os alunos em 
idade escolar obrigatória no primeiro ano 
de mandato de Edmundo Pinto segundo o 
Anuário Estatístico de Educação de 1993 
(p.66) “foram realizadas 75.643 matrículas, 
sendo que no ano anterior a este a matricula 
foi de 29.413” (ANUARIO, 1991, p. 76). 
Ocasionando assim um aumento de 46.230 
novas matrículas. 

 A continuidade do mandato ficou ao 
encargo do Vice-Governador Romildo Ma-
galhães que por seu turno não apresentou 
novas propostas setoriais para o mandato 
continuando com as linhas de ação. A Secre-
tária de Educação na avaliação do plano de 
governo afirmou: “que apesar da coerência 
interna e externa, faltou em grande parte a 
vontade da esfera governamental de enfren-
tar os cruciais problemas educacionais do 
Estado do Acre” (ALBUQUERQUE NETO, 
1999, p. 200).

Considerações finais
O estudo se propôs a analisar e iden-

tificar as mudanças estruturais e organiza-
cionais das políticas de governo executadas 
no período de 1982 a 1994 no campo da 
educação básica no Acre e apesar da difi-
culdade de coletar os dados que poderiam 
melhor subsidiar o desenvolvimento das 
análises pretendidas é possível ressaltar que 
em termos de política de educação, os Planos 
Estaduais de Educação apresentavam metas 
e objetivos que se voltavam ao enfrentamen-
to de problemas que estão na própria gênese 
da organização do sistema público de ensino: 
a erradicação do analfabetismo, o combate a 
evasão e à repetência e a elevação progressi-
va dos níveis de formação e qualificação dos 
professores. 

É facilmente extraído da análise dos 
documentos manuseados que a ausência de 
sistematicidade e a adoção de estratégias de 
avaliação dos resultados acabavam sempre, 
na transição de um governo ao outro, reite-
rando os mesmos problemas, repetindo as 
mesmas ações apesar destas apresentarem 
estratégias e ritmos distintos, ocasionando a 
falta de solução de continuidade. Em relação 
às políticas de educação desses governos é 
factível afirmar que em termos de resultados 
houve apenas a execução parcial de metas, 
estratégias, objetivos e diretrizes estabeleci-
das nos planos, ocasionando um atendimen-
to insatisfatório. 

As políticas públicas para a educação 
não podem ficar restrita apenas à formulação 
das Leis, Planos de Governos e demais ações 
governamentais. Elas precisam adquirir 
materialidade a partir da realidade vivida e 
que as metas e objetivos propostos ao serem 
formulados a partir da problemática diagnos-
ticada tenham em seus planos algo exeqüível 
e possível de implantação condizente com o 
momento histórico vivido. 

A análise buscou explorar a historici-
dade da educação acreana, suas crises, seus 
limites e suas possibilidades de acordo com o 
recorte proposto tendo claro que a política de 
educação local não pode ser analisada des-
vinculada da política educacional nacional, 
a qual, por sua vez, é vista em termos polí-
tico-ideológicos e entendida como “conjunto 
de medidas tomadas (ou apenas formuladas) 
pela sociedade política que diz respeito ao 
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aparelho de ensino (propriamente escolar ou 
não), visando à reprodução da força de tra-
balho e dos intelectuais (em sentido amplo).
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A representação da natureza em Alameda de Astrid Cabral e 
Kew Gardens de Virginia Woolf

Mary Ellen Rivera Cacheado1

Universidade Federal do Amazonas

Introdução
Virginia Woolf é um dos maiores 

ícones do modernismo inglês e uma das 
porta-vozes do movimento feminista de sua 
época, seguindo a tradição iniciada por Mary 
Wollstonecraft e continuada por Simone de 
Beauvoir e outras. Woolf revolucionou e ino-
vou a literatura inglesa com o procedimento 
de fluxo de consciência (stream of conciou-
sness) técnica que influenciou autores de 
várias partes do mundo.

Sabe-se que o movimento modernista 
inglês foi de grande influência na literatura 
brasileira e, por conseguinte, na periférica 
literatura amazonense, sobre a qual teve for-
te influência ainda que tardiamente depois 
dos anos 50 com o surgimento do Clube da 
Madrugada. Um dos principais integrantes 
desse grupo foi a aclamada escritora Astrid 
Cabral, cuja obra além de modernista parece 
ecoar temas universais, dentre os quais, a 
efemeridade dos seres e a natureza são bas-
tante recorrentes na obra da grande escritora 
inglesa Virginia Woolf. 

 Neste trabalho, faremos um apanha-
do teórico sobre a literatura comparada e 
em seguida analisaremos a representação da 
natureza nas seguintes obras: Kew Gardens 
de Virginia Woolf e em alguns contos de 
Alameda de Astrid Cabral.

Referencial teórico
Para a análise dessas obras, usaremos 

como ferramenta a obra Literatura Com-
parada de Tânia Franco Carvalhal, na qual 
a autora faz um apanhado histórico sobre o 
desenvolvimento de uma teoria relacionada 
à comparação de obras literárias além de 
explicar sobre as mais novas tendências no 
ramo disso que é um “recurso analítico e 
interpretativo” de obras literárias.

A França foi o berço da literatura com-
parada que teve suas raízes no século XVII e 
XVIII e se solidificou no século XIX, quando, 
segundo Carvalhal, havia uma “corrente de 
pensamento cosmopolita” que buscava com-
parar fenômenos parecidos “com a finalidade 

de extrair leis gerais”. Esse ideal cosmopolita 
está presente na obra Kew Gardens, como 
discutiremos adiante.

Anos mais tarde, aqui no Brasil, seguin-
do a linha francesa de literatura comparada, 
Tasso da Silveira busca influências de umas 
obras sobre as outras e limita às “aproxima-
ções binárias.” Nesta análise tentaremos não 
nos limitarmos a esse tipo de comparação. 
Ao invés disso, buscamos compreender os 
textos sob o prisma de alguns grandes teóri-
cos citados por Carvalhal.

Para Bakhtin, por exemplo, o texto lite-
rário era visto como um “mosaico” ou “cons-
trução caleidoscópica polifônica.” (Bakhtin, 
apud Carvalhal 2006, p.49) Algo que se faz 
muito relevante em nossa análise, pois perce-
bemos essa polifonia tanto em nossa cultura 
amazônica, que é multicultural já que mis-
tura coisas nativas com coisas trazidas pelos 
colonizadores, quanto na cultura inglesa, que 
é também repleta de multiculturalismo pelo 
fato de terem sido colonizados por inúmeros 
povos e mais recentemente terem expandido 
seu império a vários continentes. Esse multi-
culturalismo e polifonia estão bem presentes 
em Kew Gardens, no qual diferentes tipos de 
pessoas deleitam-se naquele jardim que pos-
sui espécies de plantas de várias partes do 
mundo. Em Alameda também percebemos 
diferentes vozes tais quais, vozes da flora, 
vozes modernistas e vozes femininas.

Não basta identificarmos as semelhan-
ças entre os textos, temos que chegar aos 
motivos que levaram a essas semelhanças e 
às transformações que a relação entre esses 
textos produziu e surgiu como novo. Já que 
“ao lermos um texto, estamos lendo através 
dele, o gênero a que pertence e, sobretudo, os 
textos que ele leu.” (Carvalhal, 2006, p. 56) 
Ambas as obras pertencem à mesma tradição 
literária, a do Modernismo, por isso a análise 
das duas obras nos parece pertinente. Para 
confirmar o que foi dito, trazemos a fala do 
crítico literário T. S. Eliot, que dizia que todo 
o poeta era fruto de uma tradição e que:

Nenhum poeta, nenhum artista de 
qualquer arte, tem valor isolado. 
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Seu significado, sua apreciação é 
feita em relação a seus antecesso-
res. Não é possível valorizá-lo so-
zinho, mas é preciso situá-lo, por 
contraste ou comparação, entre 
os mortos. (Eliot, apud Carvalhal 
2006, p. 56)

É provável que as ideias de Eliot sobre 
a tradição tenham tido alguma influência so-
bre a teoria da “superação” de Harold Bloom 
autor do livro A Angústia da Influência 
(1973). Referindo-se a essa teoria, Bloom diz 
o seguinte:  “Todo poeta, portanto, sofre da 
“angústia da influência” – espécie de com-
plexo de Édipo do criador que o moveria a 
transformar os modelos que absorve de di-
ferentes maneiras”. (Bloom, apud, Carvalhal, 
P. 59 – 60)

Diante desse apanhado histórico de 
desenvolvimento da literatura comparada 
tentaremos situar a obra Alameda em sua 
tradição literária. Sabemos que essa obra 
é fruto de uma tradição amazônica de falar 
sobre a natureza, além de fazer parte do mo-
dernismo. Segundo Allison Leão (2008, p. 
113), havia uma “ideia infernista da natureza 
como obstáculo”, ou seja, as representações 
da natureza amazônica, sempre a mostra-
vam como lugar de perigo, sob um prisma 
masculino, que era a visão privilegiada da 
época. Ainda segundo Leão, Alameda teria 
sido uma resposta criativa às tradicionais re-
presentações da natureza.  Astrid supera essa 
tradição ao vir com algo novo, uma visão fe-
minina na descrição da natureza, uma natu-
reza delicada, pois é uma natureza cultivada, 
quase como um jardim. Jardim que nos leva 
ao conto Kew Gardens de Virginia Woolf e é 
mais essa relação entre essas duas obras lon-
gínquas que vamos analisar. Essa tradição 
rompida cabe nos moldes teóricos de Bloom, 
já que ela vem e supera essa influência ao se 
opor à maneira tradicional (amazônica) de se 
descrever a natureza.

Para evitarmos o discurso do coloniza-
do que se prende às analogias entre as obras, 
falaremos também das diferenças entre elas, 
pois essa diferença é “recurso preferencial 
para que se afirme a identidade nacional. 
Contra os riscos da analogia, as armas do 
contraste, pois é a diferença que permite 
nossa inserção no universal.” (Carvalhal, 
2006, p. 78) 

No capítulo intitulado “Literatura Com-

parada e Dependência Cultural”, Carvalhal 
lembra-nos sobre a teoria da antropofagia 
cultural de que falou Oswaldo de Andrade, 
teoria que certamente foi discutida nos 
encontros do Clube da Madrugada do qual 
Astrid Cabral fez parte. Haroldo de Campos 
explicou o seguinte sobre essa teoria:

Não envolve uma submissão (uma 
catequese), mas uma transcultu-
ração: melhor uma “transvalora-
ção”: uma visão crítica da História 
como função negativa (no sentido 
de Nietzsche), capaz tanto de apro-
priação como de expropriação, 
desierarquização, desconstrução. 
Todo passado nos e outro, mere-
ce ser negado. Vale dizer: merece 
ser comido, devorado.(Carvalhal, 
2006, p. 79)

Em outras palavras, através de algumas 
semelhanças entre os contos de ambas as 
autoras, podemos dizer que como num ato 
antropófago, Astrid Cabral pode ter acolhido 
a cultura europeia ao se assemelhar a elas, 
mas surgiu com algo novo e peculiar, próprio 
de sua cultura e de seu momento histórico.

Diante desses estudos, concluímos que 
nem a literatura comparada, nem a nossa 
análise, pretendem olhar para fora e super-
valorizar o outro, mas sim olhar para fora 
criticamente, aceitar as contribuições estran-
geiras e verificar o que houve de inovador 
nesse ato antropófago, avaliando, assim, o 
processo de descolonização pelo qual a nossa 
literatura vem passando. 

Para terminar, Carvalhal menciona 
ainda Antônio Cândido e sua definição do 
intelectual brasileiro. Segundo ele, esse in-
telectual “oscila entre a identificação com o 
universal e a afirmação do particular, vivendo 
um processo de dilaceramento.” (Carvalhal, 
2006, p.83) 

Em suas considerações finais, Carvalhal 
resume o que deve ser o comparativismo:

Em síntese, o comparativismo 
deixa de ser visto apenas como o 
confronto entre obras ou autores. 
Também não se restringe à per-
seguição de uma imagem, de um 
tema, de um verso, de um frag-
mento, ou à análise da imagem/
miragem que uma literatura faz 
de outras. (...) Daí a necessidade 
de articular a investigação compa-
rativista com o social, o político, o 
cultural, em suma, com a História 
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num sentido abrangente (2006, p. 
86 - 87)

Em nossas análises, portanto, tentare-
mos fazer essas associações entre o social, 
político e cultural bem como, encontrar as 
diferenças, que são inúmeras, pontos de 
cruzamento entre elas, e o que surgiu de 
inovador dessa interseção. 

Kew Gardens de Virginia Woolf – 
Jardim: Estilo e Império

Publicado em 1919, entre a primeira e 
a segunda guerra mundial, Kew Gardens é 
um conto modernista que descreve o jardim 
em Kew – Londres tal qual uma pintura. 
Um caracol serve de espinha dorsal para o 
conto e vai se movendo por um canteiro de 
flores, enquanto pessoas vão passando e nós 
leitores, ouvimos conversas entrecortadas. A 
autora modernista usa o fluxo de consciência 
para descrever a atmosfera daquele jardim 
tão aprazível.

Essa técnica descreve a subjetividade e 
a percepção de forma livre. Como escritora 
modernista, Woolf teve a liberdade formal 
de olhar para a natureza, descrevê-la e trazer 
mundos inteiros através desse procedimen-
to, que nos leva a questões existencialistas 
como no caso do homem que ao passear pelo 
jardim com a esposa, pondera sobre o seu 
passado e sobre como teria sido a sua vida se 
ele tivesse casado com outra pessoa. O fluxo 
de consciência do caracol também é descrito 
quando ele calcula seu trajeto, possíveis 
obstáculos e faz medições para então decidir 
qual é o melhor caminho a seguir. 

O efeito estético que as descrições do 
jardim criam, parecem ser o foco do conto. 
Kew Gardens não tem um enredo que se 
possa descrever cronologicamente, a autora 
apenas descreve o jardim com suas cores e 
luzes naquela atmosfera de verão. Descreve 
também o percurso do caracol, o ambiente 
ao seu redor, suas escolhas, as conversas 
e os monólogos internos dos transeuntes. 
É, portanto, algo ricamente experimental e 
inovador para a sua época. 

A representação ora se apresenta tal 
qual uma câmera muda, que parada num 
determinado lugar percebe a movimentação 
mundana e a do caracol, ora como uma tela 
que um artista vai pintando, adicionando 
mais ou menos cores e luminosidade à pintu-
ra até que se transforme em algo sinestésico e 

quase tangível. Famílias, homens, senhoras, 
casais, enfim: diferentes tipos de pessoa pas-
sam em suas conversas mundanas e em seus 
monólogos internos, sem perceber o caracol 
que lentamente vai cumprindo o seu destino.  

Todos esses obstáculos contra-
punham-se ao avanço do caracol 
entre um talo e outro em direção 
ao seu destino. Antes de ele haver 
decidido se contornava a tenda ar-
queada de uma folha seca ou se a 
peitava, os pés de outros seres hu-
manos que passavam pelo cantei-
ro. (Woolf, 2005, p. 117)

O conto modernista se passa em algum 
momento entre a primeira e a segunda gran-
de guerra dentro de um jardim botânico em 
Londres. Mas não se trata de qualquer jardim 
botânico, e sim do jardim botânico real em 
Kew, lugar de passeio e entretenimento para 
os londrinos, mas também de grandes expo-
sições da flora vinda das colônias. Segundo 
Saguaro (2006), em sua obra Garden Plots, o 
jardim de Kew foi uma instituição construída 
com o dinheiro dos fundos da realeza e de 
grandes nobres e, por isso, pode ser conside-
rado um eixo e até instrumento do Império 
britânico. Amostras da flora tropical de céus 
mais azuis que os ingleses eram expostas na 
estufa (jardim de inverno) dentro do Kew 
Gardens, da mesma forma, réplicas dos jar-
dins ingleses eram encontrados nas colônias 
inglesas ao redor do mundo. 

 A escolha de Woolf em escrever sobre 
esse parque-jardim não foi aleatória. Através 
da representação da natureza, Virginia Woolf 
relata coisas do Império Britânico como, 
por exemplo: “o chá”, algo tão inglês hoje, 
mas que foi importado da colônia britânica 
na Índia. “As florestas do Uruguai”, men-
cionadas por um senhor que passava pelo 
canteiro de flores, são outro exemplo, assim 
como as orquídeas, plantas que precisam de 
clima quente e úmido para sobreviver e que 
vivem na estufa do Kew Gardens. Além de 
um “pagode chinês”, construção tipicamente 
chinesa de nove andares e que até hoje é um 
ponto turístico dentro do parque-jardim. 
Lembramos que a semente da seringueira 
(Hevea Brasiliensis) foi levada pelo botânico 
Henry Whickham em 1876 para Kew Gar-
dens, onde foram estudadas por vinte e cinco 
anos e depois cultivadas na Malásia. (Storey, 
2003, p. 10) 
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Poderíamos interpretar essas expo-
sições de coisas provenientes de colônias 
como uma tentativa de expor uma cultura, 
expansionista, imperialista e exploradora, 
entretanto, a descrição da natureza com 
o urbano feita pela autora, parece-nos tão 
harmoniosa, que uma segunda interpretação 
caberia: a de que Woolf via o jardim no meio 
da cidade como um “ideal cosmopolita” 
que unia campo e cidade, plantas locais e 
estrangeiras, assim como diferentes tipos 
de pessoas, todos compartilhado o mesmo 
espaço e convivendo harmoniosamente bem, 
como afirma Scaramuzza (2008). 

Alameda de Astrid Cabral e Kew 
Gardens de Virginia Woolf

A obra Alameda foi lançada em 1963 
– três anos depois da inauguração da Zona 
Franca de Manaus, marco causador de uma 
explosão demográfica na cidade e, como 
consequência, um crescimento desordenado. 
Além desse contexto histórico relevante, no 
contexto literário, essa obra é fruto do mo-
vimento literário Clube da Madrugada em 
Manaus. Esse clube sofreu fortes influências 
dos movimentos de vanguarda dos centros 
culturais. Vale ressaltar, que, por pertencer 
a uma região periférica, sentiu a influência 
desses movimentos tardiamente. Por isso 
mesmo, ainda que tenha sido publicado em 
1963, podemos situar essa obra dentro do 
movimento literário Modernista, tal qual 
Kew Gardens. 

Alameda é uma coletânea de vinte 
contos nos quais a autora adentra a natureza 
cultivada e vive os conflitos daqueles seres da 
flora, mostrando suas vidas sob as perspec-
tivas deles mesmos. Questões existenciais 
estão bastante presentes na obra de Astrid: 
o nascer e o morrer, a efemeridade da vida, 
o passar do tempo e as mudanças que isso 
traz para os seres da flora. As personagens 
são flores, plantas, árvores, frutos e até uma 
cerca. Em seus monólogos internos, conflitos 
existenciais vêm à tona. Elas ponderam sobre 
a vida, a morte, o futuro e suas transforma-
ções, como veremos nos exemplos a seguir.

No conto O Instante da Açucena a 
florzinha que quer ser fecundada pondera 
sobre a vida “não vale a pena correr, a vida é 
breve.” (Cabral, 1998, P.136) Em Dezembro, 
e Floriam a morte está à espreita, esperando 
o seu momento de dominá-los: “padeciam os 

copos-de-leite sob os raios a enterrarem suas 
lanças de ouro. Mortalha de veludo, o limo os 
aguardava.” (ibidem, p. 122) O desabrochar, 
envelhecer e o morrer passam depressa em 
A Agonia da Rosa: “Era chegado o instante 
de comover-se sozinha desde que diante da 
morte era como nunca solitária.” (ibidem, 
p.95) Apesar disso, a rosa preferia essa efe-
meridade à vida das rosas postiças. 

A relação que podemos por ora fazer en-
tre Kew Gardens e Alameda é essa exposição 
da natureza se desenvolvendo, quase alheia 
aos homens. Nos contos, o mais importante é 
a natureza e não os seres humanos, pois é ela 
que tem voz e vez. Na realidade, em Alameda, 
o homem é quem é o inimigo da natureza. No 
conto A Praça, por exemplo, a personagem 
terra denuncia a prepotência dos homens 
e o excesso de dominação que eles querem 
exercer sobre a natureza, percebemos isso na 
seguinte passagem:

Era portanto certo que as plantas 
existiam para a auto-satisfações, 
donas de si mesmas e tão livres 
dentro do repouso como ar que as 
oxigenava. O que havia era abu-
so, exorbitância do espírito domi-
nador dos homens. A condição de 
súdita era imposição que vinha de 
fora, que mal lhes aderia. Na ver-
dade, não viviam para madeira, 
óleo, chá, perfumes, e apêndices de 
jarros. Os próprios frutos tinham 
sua razão de ser além da fome e 
das bocas. Os homens tinham en-
gendrado armadilhas utilitárias e 
reduzido todos os seres a servos. 
(Cabral, 1998, p. 45 – 46) 

 Vemos aí uma denuncia com forte teor 
pós-colonial, pois além de dar voz a seres que 
raramente tiveram voz na literatura, a perso-
nagem denuncia a maneira imperialista com 
que os homens lidavam com os outros seres. 
Em Kew Gardens, no entanto, percebemos 
uma relação harmoniosa entre o homem e 
a natureza. Na realidade, no conto inglês, 
percebemos uma total alienação e até indi-
ferença da natureza com relação ao homem. 
As plantas e o caracol parecem totalmente 
alheios às pessoas que passam, às crises exis-
tenciais que elas possam ter e até mesmo ao 
progresso daquela civilização. Em A Praça, o 
mesmo não ocorre, ao contrário, a natureza 
aqui temia e chorava o progresso que ocorria 
naquela cidade que crescia desordenada-
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mente por conta da indústria que começava 
a se fixar no Pólo Industrial de Manaus.

A relação entre a urbanização e o jardim 
de Woolf e a praça de Cabral são completa-
mente diferentes. Enquanto Virginia mostra 
um jardim que convive harmoniosamente 
com a cidade ao seu redor, Astrid mostra 
uma praça sendo engolida pela cidade como 
podemos perceber pelas citações a seguir:

E no zumbido do aeroplano a voz 
do céu de verão murmurava sua 
alma impetuosa. (...) Vozes, sim, 
vozes sem palavras, quebrando de 
repente o silêncio com um conten-
tamento tão profundo, com pai-
xão tão desejosa, ou nas vozes das 
crianças, com tal frescor de sur-
presa, quebrando o silêncio? Mas 
não havia silêncio; o tempo todo, 
os ônibus motorizados viravam 
suas rodas e mudavam de marcha; 
como um imenso jogo de caixinhas 
chinesas, todas em aço trabalha-
do, dispondo-se incessantemente 
umas dentro das outras, a cidade 
murmurava; no topo, vozes grita-
vam alto e as pétalas de miríades 
de flores espocavam suas cores no 
ar. (Woolf, 2005, p. 122)
Além disso, ouvia aflita o tráfego 
coalhado à sua volta, os caminhões 
berrando por passagem desde a 
madrugada. O barulho cada vez 
mais estridente da cidade arfando 
e crescendo. Adivinhava nele o ba-
que de árvores, tratores aplainan-
do o chão para o cárcere do asfalto 
e do cimento. Podia ver o povo do 
bairro ausentando-se, preferindo 
o cinema cinemascópico que es-
tava sendo construído ali perto. 
O sumiço do molecote que vendia 
broas de milho em tabuleiro para 
engaiolado atrás de um balcão 
servir salsichas a fregueses apres-
sados. (Cabral, 1998, p. 46)

Há quatro pintos relevantes em relação 
às citações acima: 

Primeiro, os ruídos são representados 
de formas diferentes. Em Woolf, os sons 
são descritos de forma positiva como em “o 
zumbido do aeroplano”, “as vozes das crian-
ças”, “a cidade murmurava”. Em Cabral, a 
terra reclama pelo “barulho cada vez mais 
estridente da cidade”. 

Segundo, o progresso é visto de forma 
positiva por Woolf, o aeroplano, os ônibus 

motorizados, marchas como caixinhas chi-
nesas. Cabral nos dá uma visão pessimista 
desse progresso com “o tráfego coalhado”, 
“os caminhões berrando”. 

Terceiro, as crianças se divertem em 
Kew Gardens “vozes das crianças com tal 
frescor de surpresa”. Em A Praça, o “mole-
cote” não se diverte, vendia broas antes, mas 
agora a chegada do fast-food  o fez ficar atrás 
do balcão vendendo salsichas. 

Quarto, o ser humano é visto como 
inimigo da praça-jardim e em muitos outros 
contos de Alameda enquanto que em Kew 
Gardens ele convive harmoniosamente com 
aquele espaço.

Woolf, pelo menos nesse conto, parece 
estar feliz com o avanço daquela sociedade, 
na qual, apesar do progresso, o jardim faz jus 
à associação com o Éden de que fala Schama2. 
Os aviões e os ônibus convivem pacificamente 
com aquele espaço, pois respeitam os limites 
e apesar dos avanços fora do parque-jardim, 
dentro dele, os londrinos tinham um pedaço 
daquela antiga sociedade agrária do século 
XVII, e assim voltavam àquelas raízes pas-
toris. Lembramos que, diferente de Manaus, 
Londres começara a industrializar-se, mais 
de um século antes desse conto ser escrito e 
talvez por isso, tiveram tempo de se adaptar 
e resolver os problemas de uma civilização 
industrializada. Passaram a valorizar o cam-
po, a natureza, os jardins e faziam o caminho 
de volta àquele ideal pastoril. Enquanto isso, 
Manaus acabava de sair de uma sociedade 
agrária e entrava na sociedade industrializa-
da, por isso, ainda estava fazendo o caminho 
inverso. Percebemos isso claramente quando 
em A Praça o chão é descrito como tendo 
sido sufocado pelo asfalto e pelo cimento. 
Além disso, as próprias pessoas substituíam 
o passeio na praça-jardim, por uma ida ao 
cinema.

Considerações finais
Virginia Woolf e Astrid Cabral fazem 

parte da tradição modernista que buscava 
romper com as escolas anteriores e inovar. 
Ambas atingiram esse ideal, mas de formas 
diferentes. A maior inovação de Virginia 
Woolf foi o estilo de escrita. Ela trouxe-nos 
um conto sem começo, meio e fim, e, usando 
a técnica de fluxo de consciência, capturou 
algumas cenas daquele jardim através do 
percurso do caracol. 
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Astrid Cabral também inovou, não pelo 
estilo de narrativa, mas por ter dado voz 
a seres que estiveram sempre à mercê dos 
homens e que nunca puderam fazer suas 
reclamações e expor seus conflitos. Assim, 
ela imagina as questões existenciais que 
mais os tocariam, passando pela vaidade, 
pela necessidade de perpetuação da espécie 
até a morte, questões que afetam não só esse 
reino, mas também o nosso. 

Além dessa inovação, Cabral rompeu 
com as representações da natureza feitas 
pelos seus conterrâneos predecessores e se 
filiou à representação feminina da natureza 
delicada, tal qual Woolf. Nessas representa-
ções femininas da natureza elas não mostram 
uma natureza rústica, mas cultivada. Segun-
do Allison Leão “a natureza rústica pertence 
ao masculino, é onde os homens podem 
extravasar seus egos...” (2008, p. 163) 

Ambas as obras trazem representações 
da natureza de sua própria realidade. Kew 
Gardens representa uma natureza muito 
bem cultivada, com espécies de várias partes 
do planeta como é natural para uma nação 
que tinha várias colônias ao redor do mundo. 
A natureza em Woolf vive de forma harmo-
niosa com a cidade e com os seres humanos. 
Alameda, no entanto, em grande parte dos 
contos representa uma natureza delicada 
e cultivada, mas que está por um fio, pois a 
cidade crescera e ela não cabe mais naquele 
espaço, como vimos no conto A Praça. Em 
Kew Gardens a sociedade parece já ter 
percebido a importância de se conviver har-
monicamente com a natureza e os benefícios 
que isso traz. Em A Praça a sociedade parece 
afastar-se cada vez mais da natureza, sem 
perceber os problemas que isso acarretará 
no futuro. Citando Allison Leão novamente 
: “diferentemente da atitude masculina de 
impor ao ambiente uma função, o feminino 
se presta ao aprendizado que pode vir dessa 
mínima natureza.” (2008, p. 164)

Para concluir, tomaremos uma citação 
tirada da obra Garden Plots que explica o 
seguinte sobre jardins:

Por um lado, jardins podem sig-
nificar uma felicidade harmônica 
anterior à queda do homem; por 
outro lado, a inevitabilidade da 
falha e da queda. Estes podem ser 
um testemunho de um lugar que 
serve como um retiro aprazível do 
mundo urbano.3 (tradução nossa)

Assim, o jardim pode representar o 
ideal do Éden, mas pode também repre-
sentar a queda do homem. Em Woolf ele é 
certamente um Éden, pois convive bem com 
o urbano, em Astrid, porém, ele representa 
justamente a queda, que ocorreu logo depois 
que o homem mordeu a maçã do progresso e 
estava em vias de perder algo muito precioso: 
a natureza.

Notas
1  Mestranda em Letras- Estudos Literários pela Uni-
versidade Federal do Amazonas
2  “Os projetistas de tais jardins eram impelidos pelo 
desejo de recriar a totalidade botânica do Éden.” (Schama, 
1996, p. 533)
3  On one hand, gardens can signify a pré-lapsarian 
and harmonic bliss; on the other, the inevitability os a failure 
and fall. These can be a testament to a place which serves as a 
pleasure-filled retreat from the urban world’s (Saguaro, 2006, 
p. x)
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Introdução
Este trabalho tem origem no desenvol-

vimento da pesquisa intitulada “Capitalismo 
burocrático, políticas educacionais e relações 
de poder na educação escolar em Rondônia” 
financiada pelo Programa Institucional de 
Bolsas, Trabalho Voluntário de Iniciação 
Científica e Apoio Técnico (PIBIC) e pela 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 
e seu subprojeto: “As políticas educacionais 
em curso nas escolas da rede estadual de 
ensino na zona da mata rondoniense: de 
onde vem, para onde vão?”.  O objetivo da 
pesquisa foi identificar as principais políticas 
educacionais implantadas nas escolas da 
rede estadual de ensino na Zona da Mata 
rondoniense, suas origens, seus objetivos, o 
contexto em que foram implantadas e seus 
principais agentes em nível local, regional, 
nacional e internacional.

A educação escolar atual foi delineada 
numa sociedade marcada por um período 
de reformas político-econômicas, do apro-
fundamento das relações de dependência, da 
imposição e controle cada vez mais intenso 
dos organismos multilaterais imperialistas 
sobre as políticas educacionais (CORAGGIO, 

2007). As políticas públicas educacionais são 
hegemonicamente formuladas, dirigidas e fi-
nanciadas pelo Banco Mundial e se efetivam 
nos programas implantados na educação 
por meio do coronelismo existente no âm-
bito do poder local; se fundamentam nas 
teorias do capital humano e nas concepções 
da educação neoprodutivista tornando a 
educação cada vez mais vazia de conteúdo e 
intensificando os processos de exploração e 
precarização do trabalho docente (SOUZA, 
2010).

 Em Rondônia, as políticas educacionais 
têm reforçado as relações de semisservidão 
dos professores no contexto escolar, en-
fraquecido a gestão democrática e a con-
strução de uma educação histórico-crítica.

Os estudos teóricos, assim como a 
pesquisa de cunho bibliográfico foram rea-
lizados ainda no segundo semestre de 2011. 
Iniciamos, ainda neste período, a pesquisa 
de campo, que teve continuidade no pri-
meiro semestre de 2012, momento em que 
levantamos parte dos documentos a serem 
analisados, bem como a maior parte das en-
trevistas. Segue abaixo a relação das escolas 
pesquisadas:

Município Escola
Nova Brasilândia D’Oeste Escola Estadual de Ensino Médio Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
Alta Floresta D’Oeste Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pe. Ezequiel Ramin
Santa Luzia D’Oeste Escola estadual de ensino fundamental e médio Juscelino Kubitschek
Rolim de Moura Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Candido Portinari
Novo Horizonte D’Oeste Escola de Ensino Fundamental e Médio Marechal Rondon

Materiais e métodos
A apresentação do projeto foi realizada 

por meio de visitas em todas as escolas sele-
cionadas para a investigação. As visitas ini-
ciais também possibilitaram o contato com 
os gestores, supervisores, coordenadores 
pedagógicos e professores. Nestas ocasiões 
apresentamos e discutimos os objetivos des-
te trabalho, a forma como desenvolveríamos 
a pesquisa. Destacamos o fato de que não 

haveria identificação das escolas e tampouco 
dos sujeitos entrevistados. Para tanto, os 
sujeitos foram identificados apenas como 
“professor da escola A, B, C, D ou E. 

Utilizamos a modalidade de entrevistas 
semi-estruturadas individuais por meio das 
quais conhecemos a opinião dos professores 
e da equipe gestora acerca das políticas 
educacionais em curso no Estado e, parti-
cularmente, nas escolas pesquisadas. Foram 
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entrevistados 03 professores do Ensino 
Fundamental e 03 de Ensino Médio de cada 
escola pesquisada aplicando-se um único 
questionário.  

Buscamos analisar a parte sem perder 
de vista sua relação com a totalidade. Desta 
forma, nos fundamentamos em Marx (2008). 
Este autor faz uma crítica àqueles que bus-
cam realizar seus estudos sem considerar as 
relações concretas que são estabelecidas no 
âmbito da produção e afirma que o concre-
to é síntese de múltiplas determinações e 
constitui unidade no diverso (MARX, 2008, 
p.258).

 Sendo assim, a análise dos dados teve 
como eixo central a aplicação do método 
dialético, mediante o qual buscamos inter-
pretar a realidade objetiva e subjetiva em 
termos de categorias básicas: totalidade, 
contradição. Utilizamos ainda as categorias 
históricas imperialismo e capitalismo bu-
rocrático que nos possibilitaram entender 
como ocorrem os processos de dominação 
que determinam a elaboração e implantação 
das políticas educacionais analisadas.

A região estudada está composta por 
cinco municípios sendo eles: Rolim de Mou-
ra, Nova Brasilândia, Alta Floresta D’Oeste, 
Santa Luzia D’Oeste, Novo Horizonte D’Oes-
te. A pesquisa foi realizada em cinco escolas, 
portanto, uma em cada município da Zona 
da Mata do Estado de Rondônia. Utilizamos 
como critério para definição da escola a ser 
pesquisada aquela que possui o quantitativo 
maior de alunos matriculados. 

Resultados e discussões
Para compreendermos o fenômeno 

objeto da pesquisa há que se considerar 
os processos mais amplos que, em última 
instância, determinam o conteúdo e a forma 
como são executadas no âmbito local as polí-
ticas educacionais.

Para tanto, recorremos ao conceito de 
imperialismo. O capitalismo, de acordo com 
Lênin (1987), se transformou num sistema 
de caráter universal, submetendo a grande 
maioria da população do globo à opressão de 
alguns países ditos mais avançados. O saque 
realizado nas nações dominadas é partilhado 
entre os poucos países.

Desta forma, as nações hegemônicas 
passam a deter o controle de grandes parce-
las do globo. Entretanto, Lênin (1987, p. 84), 

chama a atenção para outras formas inter-
mediárias de dominação além da colonização 
propriamente dita: “as semi-colônias”.

Recorremos, também, ao conceito de 
capitalismo burocrático. O capitalismo bu-
rocrático desenvolve-se nos países atrasados 
que não realizaram a revolução burguesa 
e, portanto, mantém a estrutura agrária 
concentrada impedindo reformas de cunho 
democrático. As relações estabelecidas no 
âmbito destes países constituem-se como se-
mifeudais tendo em vista o grau de servidão 
a que são submetidos os trabalhadores em 
geral. Considerando que o Brasil possui estas 
características, o conceito de capitalismo 
burocrático pode ser aplicado para explicar 
a realidade brasileira (MARTÍN MARTÍN, 
2007).  

Na condição de um país semicolonial, 
conforme Lênin (1987), e de capitalismo bu-
rocrático, o Brasil submete-se às imposições 
dos organismos controlados pelo imperialis-
mo estadunidense. 

O Banco Mundial tem pautado suas 
políticas educativas tendo como marco refe-
rencial a teoria econômica neoclássica. Neste 
enfoque, de acordo com Coraggio (2007, p. 
97), busca-se “assemelhar a escola à empre-
sa, a ver os fatores dos processos produtivos 
como insumos, e a eficiência e as taxas de 
retorno como critérios fundamentais de 
decisão”. Para o autor citado, esse modelo é 
preocupante tendo em vista os vícios intrín-
secos que comprometem a validade científica 
das propostas apresentadas pelo Banco. Para 
Coraggio (2007, p. 95) “a análise econômica 
da educação em geral, e a análise das taxas 
de retorno em particular, é um instrumento 
de diagnóstico para começar o processo de 
estabelecer prioridades e para considerar 
formas alternativas de atingir objetivos num 
enfoque setorial”. Esta é, de acordo com o 
autor, a forma como o Banco Mundial vem 
se expressando acerca da educação.

A sistematização da teoria do capital 
humano, que resulta desse enfoque, foi 
construída, ainda na década de 1950, por um 
grupo de estudos coordenado por Theodoro 
Schultz nos EUA. De acordo com Frigotto 
(2003, p. 41), a equipe de Schultz pretendia 
descobrir “o fator que pudesse explicar, para 
além dos usuais fatores A (nível de tecno-
logia), K (insumos de capital) e L (insumos 
de mão de obra), dentro da fórmula geral 
de Cobb Douglas, as variações do desen-
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volvimento e subdesenvolvimento entre os 
países”. Ao propor o fator H (capital huma-
no) como resposta ao problema proposto, 
Schultz ganha notabilidade sendo premiado 
com o Nobel de economia em 1968. Para 
Frigotto (2003, p. 41), a idéia chave da teoria 
do capital humano é de que: [...] “a um acrés-
cimo marginal de instrução, treinamento e 
educação, corresponde um acréscimo margi-
nal de capacidade de produção”. 

No Brasil a teoria do capital humano 
adquiriu força na medida em que foi incor-
porada à legislação “na forma dos princípios 
da racionalidade, eficiência e produtividade, 
com os corolários do ‘máximo resultado com 
o mínimo de dispêndio’ e ‘não duplicação de 
meios para fins idênticos’” (SAVIANI, 2007, 
p. 363). A aprovação da lei 5.540 em 28 de 
novembro de 1968, que promoveu a reforma 
universitária, em vigor a partir de 11 de fe-
vereiro de 1969 por meio do decreto n. 464, 
representa o marco oficial de implementação 
de uma concepção produtivista na educação 
brasileira. Em seguida, com a lei 5.692 de 11 
de agosto de 1971, que reformou a educação 
de primeiro e segundo graus, a concepção 
produtivista foi estendida a todas as escolas 
do país através da pedagogia tecnicista. Ainda 
de acordo com Saviani (2007, p. 363), a visão 
produtivista na educação não desapareceu 
com o fim da ditadura militar, ao contrário, 
permaneceu, embora refuncionalizada.

Esta refuncionalização do produtivismo 
é denominada por Saviani (2007, p. 427) de 
neoprodutivismo. Essa mudança ocorreu em 
função da reestruturação produtiva ocorrida 
a partir da década de 1970 em meio à crise 
estrutural do modo de produção capitalista. 
Para tanto, revolucionou-se a base técnica 
da produção “conduzindo à substituição 
do fordismo pelo toyotismo”. O fordismo 
operava com tecnologia pesada de base fixa 
e organização do trabalho com base nos mé-
todos tayloristas. Estes, por sua vez, preco-
nizavam a rígida divisão do trabalho no que 
diz respeito ao planejamento e a execução, 
assim como impunham o parcelamento das 
atividades produtivas como forma de ditar 
o ritmo de trabalho e impedir o conheci-
mento, por parte dos trabalhadores, de todo 
o processo de produção. Por outro lado, o 
toyotismo “apóia-se em tecnologia leve, de 
base microeletrônica flexível, e opera com 
trabalhadores polivalentes visando à produ-
ção de objetos diversificados, em pequena 

escala, para atender a demanda de nichos de 
mercado”. 

Imbuído desta perspectiva, o Banco 
Mundial estabeleceu como ações prioritárias 
no Brasil as seguintes medidas: a) providen-
ciar livros didáticos e outros materiais de 
ensino a exemplo de livros de leitura, brin-
quedos pedagógicos e livros de leitura; b) 
melhorar as habilidades dos professores em 
técnicas de sala de aula. Essa melhoria se da-
ria por meio da implementação de programas 
de formação continuada nas modalidades à 
distância e presencial. Para alcançar o obje-
tivo proposto estas atividades são avaliadas 
com o intuito de constatar “sua eficácia em 
mudar o comportamento dos professores em 
sala de aula” (TOMMASI, 2007, p. 198).

Roberto Leher (1999, p. 1), afirma que 
o Banco é na verdade “o ministério mundial 
da educação dos países periféricos”. Ainda 
de acordo com este autor, “o caráter deter-
minante das ideologias que informam a 
reforma educacional fica melhor evidenciado 
quando a investigação apresenta concreta-
mente como as concepções ideológicas se 
materializam nas instituições”.

A materialização destas ideologias 
ocorre precisamente por meio da implemen-
tação de programas e projetos que tem como 
principal objetivo submeter aos interesses 
imperialistas os processos educativos nos 
países de capitalismo burocrático.

Nas entrevistas realizadas foram 
identificados os seguintes programas e 
projetos: PME, PDE, GESTAR, Programa 
de Financiamento de Projetos Escolares 
(PROFIPES), Pró-letramento, Empreende-
dorismo, Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), Programa Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE), Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD), Transporte Escolar, 
PROINFO, Mais Educação, Ensino Médio 
Inovador, Mídias na Educação.

No gráfico a seguir estão sintetizadas as 
opiniões dos professores acerca dos progra-
mas implementados nas escolas.

Gráfico 01- Opinião dos professores sobre os progra-
mas de formação.

Elaboração: Silmara Ferreira Lopes



1029

Nas entrevistas realizadas 67,6% dos 
professores avaliam como “bom” os pro-
gramas implantados, 15,74% como “ruim”, 
10% são indiferentes e 6,66% não souberam 
ou não responderam a questão. A princípio, 
esses resultados poderiam expressar uma 
aparente aceitação consciente por parte 
dos professores em relação aos programas. 
Os professores que avaliam como “bom” 
argumentam que participaram dos cursos, 
no entanto, são poucas as “coisas” que se 
aproveitam. “Fiz GESTAR, PROFA e Pró-le-
tramento. O Pró-Letramento não tem muita 
coisa que se aproveite. São programas bons, 
no geral, depende da maneira que se aplica e 
usa” (PROFESSOR DA ESCOLA A). Outros 
ainda entendem que no geral são muito bons, 
porém, apresentam restrições a programas 
específicos a exemplo da fala a seguir: “os 
programas são muito bons, mas o PDE tá um 
pouco falho, não consegue atingir as metas 
definidas, não consegue cumprir o calendá-
rio. PDE existe no papel” (PROFESSOR DA 
ESCOLA B). Há aqueles que entendem ser 
importante aproveitar todas as oportunida-
des de formação relacionadas à sua formação 
a exemplo do professor da escola C: “Eu acho 
que cada profissional deve aproveitar cada 
oportunidade para adquirir mais conheci-
mento na sua área”. Há ainda aqueles que 
aderem sem restrições e cumprem rigorosa-
mente a proposta do programa: “São bons, 
necessários. O GESTAR achei muito bom, 
apliquei todos os conteúdos, as atividades.” 
(PROFESSOR DA ESCOLA C). Constata-se, 
portanto, que as restrições às políticas im-
postas estão presentes mesmo entre aqueles 
que as avaliam positivamente.

Por outro lado os 15,74% que conside-
ram os programas ruins estão muito seguros 
em sua avaliação. A seguir falas que eviden-
ciam este posicionamento: “Não participo 
de nenhum e nem quero participar. São pro-
gramas que servem para colocar professores 
numa “forminha”, como o governo e os or-
ganismos internacionais querem. São cursos 
tecnicistas” (PROFESSOR DA ESCOLA E); 
“Muito repetitivo, os cursos são aligeirados. O 
PROINFO, os equipamentos não funcionam; 
o aproveitamento é muito pouco. Participei 
do GESTAR, Pró-Letramento, PROINFO por 
ser coagida” (PROFESSOR DA ESCOLA D).

A imposição dos programas fica mais 
clara na medida em que se evidencia o 
processo de alienação no que diz respeito às 

origens dos mesmos.

Gráfico 02- Se os professores sabem  quem formula os 
programas de formação.

Elaboração: Silmara Ferreira Lopes

Os resultados expressam o completo 
desconhecimento acerca dos objetivos reais 
destas políticas. Dos 30 professores entre-
vistados, 26 (86,66%) afirmam desconhecer 
quem formula, 01 (3,34%) não soube res-
ponder e apenas 03 (10%) afirmam conhecer 
a origem dos programas implantados. No 
entanto, ao analisarmos as falas destes 
últimos, constatamos equívocos. Para estes 
professores “Os programas são elaborados 
pelo governo federal” (PROFESSOR DA 
ESCOLA D). Apesar do governo federal 
aparentemente ser o formulador e gestor 
destas políticas, entendemos que é o Banco 
Mundial o responsável pela concepção e im-
posição nos países dominados, entre os quais 
está o Brasil. Em sua maioria, as políticas 
implementadas são diretamente financiadas 
e dirigidas pelo Banco Mundial. As demais 
seguem a mesma orientação tanto no que diz 
respeito aos aspectos pedagógicos, quanto 
nos fundamentos teóricos que as embasam. 

Os diretores e supervisores demons-
tram o mesmo desconhecimento. Dos 11 
entrevistados, todos afirmam desconhecer a 
origem dos programas. Apesar de considera-
rem a maioria dos programas bons, realizam 
críticas pontuais em relação a alguns progra-
mas: formadores despreparados, conteúdo 
repetitivo e não atendem a realidade da 
escola. Questionam também o fato de algu-
mas formações ocorrerem na cidade de Porto 
Velho, o que acarreta inúmeros transtornos. 
Afirmam que há muita desistência dos ins-
critos nos programas e que em alguns casos 
os professores aplicam os módulos em suas 
atividades pedagógicas. Todos realizaram 
críticas contundentes aos programas Mais 
Educação e Ensino Médio Inovador por conta 
da carga horária, ausência de infraestrutura 
e insuficiência de profissionais capacitados 
para atender a demanda de atividades a 
serem implementadas nas escolas.
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Entre as políticas identificadas está o 
PDE. Este é o carro chefe dos programas do 
Banco Mundial para a educação brasileira. 
Constitui-se em uma das ações do Fundo de 
Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA) 
que é financiado pelo Banco Mundial e foi 
gradativamente sendo implantado priori-
zando as chamadas “Zonas de Atendimento 
Prioritárias (ZAP’s)”.

O PDE tem como principal objetivo pro-
mover um conjunto de ações com o intuito de 
melhorar a qualidade das escolas do ensino 
fundamental, ampliando a permanência das 
crianças nas escolas públicas, bem como a 
ampliação da escolaridade nas regiões onde 
se faz presente.

Entretanto, apesar do objetivo pro-
clamado, e não obstante o fato de defender 
a eliminação da burocracia enfatizando a 
eficiência e a eficácia, suas ações têm se 
constituído numa estratégia de controle 
burocrático das atividades desenvolvidas na 
escola. Esse processo é evidenciado quando 
são apresentadas as etapas a serem seguidas 
durante a elaboração do PDE (BRASIL, 
2006, p. 20): [...] a) preparação, b) análise 
situacional, c) definição da visão estratégica e 
do plano de suporte estratégico, d) execução 
e e) monitoramento e avaliação. Além das 
etapas,o anexo do manual de elaboração do 
programa “reúne o conjunto de formulários 
que compõem o documento PDE e que deve-
rão ser apresentados após todo o processo de 
analisar e repensar a escola”.

Para Silva (2011, p. 72), os mecanismos 
de controle estão presentes nas exigências 
feitas à escola no processo de elaboração do 
PDE e PME. “Ao elaborá-los, a escola realiza 
um diagnóstico de sua situação concreta, 
explicita o que pretende atingir a curto, 
médio e em longo prazo, traçando para isso, 
objetivos, estratégias, metas e planos de ação 
a serem alcançados”. Já pelo PME o repasse 
dos recursos diretamente para a escola é 
viabilizado. Fica condicionada, desta forma, 
“a disponibilização de recursos mediante a 
perda da autonomia da escola. Os gestores e 
professores transformam-se em meros exe-
cutores de ações que somente na aparência 
são formuladas para atender aos interesses 
da escola”. Ao vislumbrar a qualidade da 
educação apenas por meio da melhoria 
de aspectos gerenciais, desconsiderando, 
portanto, as relações mais amplas que deter-
minam o fracasso da educação escolar, está 

“implícita nas ações aprovadas e financiadas 
uma concepção que enxerga a organização 
da escola e do ensino por uma ótica gerencial 
e autoritária.

De acordo com Souza (2010, p. 211), 
o PDE corresponde ao “objetivo de ajuste 
estrutural imposto pelo imperialismo nas úl-
timas décadas, que é reduzir gastos públicos 
dos países semicoloniais nas áreas sociais”. 
De acordo com autora, os recursos que 
deveriam ser gastos com as escolas são redu-
zidos, “uma vez que a melhoria da qualidade 
e a expansão do acesso são feitas por meio 
do financiamento que o governo brasileiro 
pagará com juros altos, alimentando ainda 
mais o nível de sua dependência em relação 
ao imperialismo”.     

Outra ação do FUNDESCOLA imple-
mentada no Estado de Rondônia foi o Pro-
grama de Gestão da Aprendizagem Escolar 
(GESTAR). De acordo com análise realizada 
por Silva (2011, p. 72), do guia geral do 
GESTAR I, publicado em 2005 pelo governo 
federal, este programa apresenta-se: 

[...] como um conjunto de ações 
a serem desenvolvidas junto a 
professores habilitados e que es-
tejam atuando nos anos iniciais 
do ensino fundamental. Sua área 
de abrangência está limitada as 
regiões Norte, Nordeste e Centro
-Oeste. [...] São atendidas as esco-
las de ensino fundamental que se 
encontram nas chamadas Zonas 
de Atendimento Prioritário (ZAPs), 
atendidas pelo FUNDESCOLA. Em 
função da dispersão das escolas 
a serem atendidas, o programa 
será desenvolvido na modalidade 
à distância com alguns encontros 
presenciais voltados para o acom-
panhamento dos professores cur-
sistas e limitar-se-á à abordagem 
da Língua Portuguesa e da mate-
mática dos anos iniciais do ensino 
fundamental.

 O objetivo geral do GESTAR é provocar 
transformações nas práticas de aprendi-
zagem dos alunos, na qualidade do ensino 
tornando os professores competentes e 
autônomos, na ação pedagógica da direção 
e do corpo docente e na reflexão sobre as 
representações da profissão do magistério, 
do seu papel social e das competências que 
lhe são exigidas (BRASIL, 2005, p. 8).

O GESTAR, ao abordar a concepção de 
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qualidade, o faz através dos aspectos a se-
guir: “do indivíduo para o mundo produtivo 
reclamado pelo sistema econômico”, desen-
volvimento de “capacidades básicas para: a) 
compreender e transformar o mundo produ-
tivo; b) comunicar-se adequadamente nas 
formas oral e escrita; c) trabalhar em equipe; 
e d) exercer a função produtiva de maneira 
criativa e crítica” (BRASIL, 2005, p. 9).

A ideia de que é mais importante desen-
volver a capacidade do aluno de aprender de 
forma permanente também se faz presente 
na proposta do GESTAR. Ou seja, a escola 
não deve necessariamente estar comprome-
tida com a apropriação, por parte do aluno, 
dos conhecimentos universais produzidos 
historicamente, mas, tão somente, com os 
conhecimentos exigidos pela realidade no 
sentido de possibilitar a adaptação às exi-
gências do mundo da produção, assim como 
aqueles conhecimentos exigidos para um 
abstrato “exercício da cidadania”.

Outro programa em vigor no Estado é o 
PROFIPES. Este programa foi instituído pela 
lei 1517 de 29 de agosto de 2005 e tem como 
objetivo propiciar às unidades de ensino o 
fortalecimento de sua autonomia pedagógica 
por meio do suporte financeiro a projetos com 
o intuito de propiciar melhorias no processo 
de ensino e de aprendizagem (RONDÔNIA, 
S/D, p.9). 

Silva (2011, p. 71), ao analisar a segunda 
edição do manual de orientações pedagó-
gicas e aplicação financeira do PROFIPES, 
destaca expressões como “[...] o PROFIPES 
demonstra uma contínua preocupação em 
reduzir problemas de ensino e aprendizagem 
e oferecer subsídios para a prática docente 
na busca por índices de excelência”, “O 
grande êxito do PROFIPES se fundamenta 
com sua presença na escola através de um 
recurso financeiro capaz de promover ações 
pedagógicas que são essenciais para um 
funcionamento eficaz da própria instituição 
de ensino”, “[...] se fundamenta em seu prin-
cípio primordial: a sala de aula vista a partir 
do olhar da comunidade escolar”, “nesse 
sentido, o docente é uma figura importante, 
pois é o profissional mais capacitado para co-
laborar com o Governo na busca por soluções 
das falhas educacionais ainda existentes” 
(RONDÔNIA, S/D, p. 5). 

Ainda de acordo com Silva, programas 
como o PROFIPES estão fortemente imbuí-
dos de uma concepção que privilegia aspec-

tos técnicos e gerenciais “na medida em que 
avaliam os baixos índices de aprendizagem 
desconsiderando os determinantes sociais 
e econômicos que estão na base do fracasso 
escolar”. Para o autor citado, a concepção 
presente no referido programa está moldada 
(SILVA, 2011, p. 71):

[...] pelo discurso neoliberal pre-
sente nas afirmações de que se pre-
tende atingir ‘índices de excelência’ 
e possibilitar um ‘funcionamento 
eficaz’ das instituições de ensino 
por meio de ações pedagógicas 
fragmentadas e descontínuas cuja 
implementação está condicionada 
ao atendimento das exigências dos 
órgãos que compõem a hierarquia 
da estrutura educacional que, no 
caso do PROFIPES, está represen-
tado pela secretaria estadual de 
educação (SEDUC) de Rondônia. 

O PROFIPES configura-se, portanto, 
como mais um programa oficial destinado 
a maquiar o lugar destinado à educação em 
uma sociedade de classes, assim como evi-
dencia a ausência de um projeto educacional 
que possibilite o acesso à educação pública, 
gratuita e de qualidade a todos sem a neces-
sidade de políticas focalizadas e destinadas, 
sobretudo, ao controle gerencial por meio da 
lógica capitalista. 

Conclusão
Procuramos neste trabalho identificar as 

principais políticas educacionais implanta-
das na rede estadual de ensino, precisamente 
nos municípios que compreendem a Zona 
da Mata do Estado de Rondônia. Buscamos 
interpretar a realidade aplicando o método 
dialético por meio das categorias totalidade 
e contradição. Utilizamos também imperia-
lismo e capitalismo burocrático como cate-
gorias históricas para compreender como se 
processa a dominação que se materializa no 
âmbito da educação através da imposição 
das políticas educacionais analisadas.

Constatamos que mesmo aqueles que 
avaliam positivamente estas políticas, apre-
sentam restrições a programas específicos 
e a maneira como ocorre o processo de 
implantação que objetiva, em última análise, 
atender os interesses imediatistas do capi-
talismo em sua fase imperialista. Ainda foi 
possível constatar que, em sua maioria, os 
sujeitos entrevistados desconhecem a origem 
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e os reais objetivos dos programas impostos. 
Os poucos que afirmaram conhecer quem 
formula e controla supõem que o MEC seja 
o responsável.

As políticas de formação analisadas, 
a exemplo do GESTAR, supervalorizam os 
conhecimentos cotidianos e desprezam os 
conhecimentos universais acumulados his-
toricamente pela humanidade. Demonstram 
explicitamente que seus objetivos buscam 
atender as constantes mudanças que ocor-
rem no mundo produtivo fornecendo os 
rudimentos de conhecimento necessários à 
permanente adaptação dos sujeitos às exi-
gências do mercado.

As políticas voltadas supostamente para 
melhoria da qualidade da educação por meio 
da implementação de técnicas de gestão, 
a exemplo do PDE, na prática funcionam 
como uma ferramenta gerencial de natureza 
burocrática que busca manter sob controle 
os processos educativos.

Conclui-se, portanto, a partir do 
referencial teórico utilizado, da análise do-
cumental realizada e dos dados empíricos 
coletados e sistematizados, que as políticas 
educacionais implantadas nas escolas da 
Zona da Mata rondoniense são gestadas e 
dirigidas pelas instituições multilaterais a 
serviço das nações imperialistas, sobretudo, 
dos Estados Unidos. A instituição que mais 
tem se destacado nesse processo é o Banco 
Mundial.
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As transformações de versões da Congada, de Francisco Migno-
ne: uma análise por quadraturas

Maximo Santos Lopes
Escola Acreana de Música
Marcelo Alves Brum
Universidade Federal do Acre

Introdução
De toda a vasta obra de Francisco Mig-

none, talvez a Congada seja sua composição 
mais popular no sentido de presente nas 
salas de concerto e conteúdos programáticos 
de muitas das escolas regulares de ensino 
de música. Além da reutilização de material 
temático extraído dessa música (ou mesmo 
citações diretas) em outras obras suas – e 
aqui citamos Festa na Roça, Congada, Cate-
rerê, Cucumbizinho, Maracatu do Chico Rei 
e quarta Fantasia Brasileira –, encontramos 
a difusão dessa música em suas diferentes 
versões, feitas pelo próprio Mignone. Pen-
sando nessas transcrições nos questionamos 
a respeito de como se deram essas versões, 
quais os parâmetros utilizados para sua cons-
trução e mesmo em que situações de vida ou 
momento de composição foram concebidas. 
Ou seja, ao realizar uma transcrição, o que 
resultava a partir das versões anteriores? 
Destas inquietações nasceu esta pesquisa, 
que objetiva analisar diferentes versões da 
Congada a fim de discutir possíveis parâme-
tros utilizados por Mignone e verificar possí-
veis alterações em seu discurso – estruturas 
narrativas – ao longo das transformações.

Mignone, O Contratador dos Dia-
mantes e sua Congada

Mignone concebeu sua ópera O Con-
tratador dos Diamantes durante o período 
de seus estudos formais de música no Real 
Conservatório Giuseppe Verdi, na Itália. 
Mário de Andrade teve acesso a esta obra 
mesmo antes de ela ir a público, em audição 
particular feita pelo próprio compositor (ao 
piano) na Sociedade de Concertos Sinfônicos 
de São Paulo. Sobre ela, comenta:

“(...) Satisfez-me porém [sic] e 
entusiasmou-me o quadro sinfô-
nico das dansas [sic] do segundo 
ato. Essas dansas tão caracteris-
ticamente brasileiras, pelo ritmo 
enervante, pela melodia melosa 
e sensual são uma tela forte, viva 

ao mesmo tempo que equilibrada. 
É extraordinário como Mignone 
está firme ao traçar esta página 
trépida, envolvente, entusiástica 
e brutal. Desaparece inteiramente 
a eloqüência enfática dos trechos 
dramáticos: é eloqüência vida, é 
sumo de fruta nacional e sensuali-
dade de negros escravos. É admi-
rável. Quem ainda tão moço e estu-
dante ainda pinta sinfonicamente 
um ambiente com a firmeza com 
que F. Mignone pintou essa par-
te do seu ‘Contractador’ será sem 
dúvida, quando encontrar intei-
ramente sua personalidade, coisa 
que só se completa com os anos, 
um música possante e feliz. (...) 
Mignone será feliz.” (in AZEVEDO, 
1950; 53)

Observamos que a Congada é justa-
mente uma das danças do segundo ato, e um 
dado interessante que parece corroborar sua 
aceitação como o trecho mais representativo 
da ópera em questão é o fato de Richard 
Strauss tê-la estreado no Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro frente à Orquestra Filar-
mônica de Viena e, posteriormente, incluído 
esta obra em turnês da orquestra. Essa pri-
meira audição se deu em 1923, um ano antes 
da estreia da ópera completa.

  
As versões da Congada

Após escrever a Congada para cantores 
solistas, coro e orquestra como integrante 
de O Contratador dos Diamantes Mignone 
concebeu outras sete versões para esta 
música. São elas: piano solo, piano a quatro 
mãos, coro a três vozes, coro a quatro vozes, 
violino e piano, dois pianos e uma versão 
orquestral (integrante de uma suíte extraída 
da ópera, cujos quadros são Interlúdio, Mi-
nueto, Procissão e Congada).  Neste estudo 
consideraremos como ponto de partida de 
nossa análise uma cópia da partitura em 
manuscrito da redução de O Contratador 
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dos Diamantes, pelo que segue: 1) embora 
não se possa determinar qual a data desta 
partitura, ela é a redução da obra original; 
2) considerando todas as versões, é o mais 
próximo que podemos chegar da partitura de 
orquestra, já que é a única que encerra todas 
as linhas de canto solista e coro, além de 
diversas linhas de instrumentos da orquestra 
transcritos para piano; 3) ainda, embora que 
não contenha muitas indicações de orques-
tração, nos permite idealizar sua linguagem 
original. A partir dela, então, abordaremos 
as outras cinco primeiras versões citadas.

A construção do modelo analítico
Nicholas Cook, em seu A Guide to Musi-

cal Analysis (1987), ao apresentar os princí-
pios de semiótica musical dentro de análises 
formais de música, esclarece que entende 
por análise formal um tipo de investigação 
onde os códigos musicais são transformados 
em símbolos, cujos padrões estruturadores 
são retirados da própria análise. A respeito 
de analisar uma obra musical semantica-
mente, entende: 1) segmentá-la em unidades 
que possuem o mesmo grau de significância 
(unidades paradigmáticas) e 2) avaliá-la a 
partir do modo que estas unidades se distri-
buem na música. O processo de segmentação 
basear-se-ia no padrão de recorrência destas 
unidades (que determinariam onde um moti-
vo termina e onde outro começa), e a análise 
de sua distribuição unidades visaria à desco-
berta das regras subjacentes e princípios que 
regem organizam destas disposições (COOK, 
1987, p. 116 e 151-152).

Ao abordarmos a Congada nossa pri-
meira intenção de análise foi a aplicação do 
método analítico descrito por John White, 
em seu The analysis of music (1976). Ini-
cialmente, imaginamos que seus conceitos 
de fraseologia, processos de elaboração e 
níveis de análise seriam aplicáveis à obra no 
sentido de proporcionar-nos um panorama 
dos processos de transformação pelos quais 

a Congada passou durante suas diversas 
transcrições. Entretanto, a aplicação do 
método descrito não se revelou eficaz para 
nossos propósitos; os resultados que obtive-
mos não determinaram bases concretas para 
comparações.

Sob um olhar sistemático a partir de 
uma análise macro de partituras da Congada 
percebemos que os elementos musicais que 
não podiam ser considerados semi-frases, 
frases ou períodos (principalmente pela 
ausência de cadências) formavam grupos de 
oito compassos que se repetiam e se alterna-
vam. Notamos, então, quatro grupos de oito 
compassos que encerravam quatro melodias 
distintas, sendo cada melodia circunscrita 
em um dos grupos (quadraturas). Bruno 
Kiefer, em Mignone – vida e obra (1983), 
a respeito de características da obra de 
Mignone, registrou: “decisivo é a quadratura 
que predomina na construção: frases (ou 
fragmentos) de oitos compassos.” (KIEFER, 
1983; 50). A observação de Kiefer vem ao 
encontro de nosso mapeamento dos grupos 
de oitos compassos que, entendidos como 
unidades paradigmáticas, se configuram na 
fragmentação prevista para a análise formal 
de Cook. Seguindo o propósito de identificar-
mos os processos de recorrência, alternância 
e mescla destas quadraturas (ainda Cook) 
discutimos um modelo analítico baseado na 
disposição das unidades paradigmáticas que, 
assim, assumem a função de variáveis.  
Desta feita, propusemos um modelo analítico 
hermenêutico que utilizamos para aplicação 
nas cinco partituras da Congada e que nos 
permitiu uma comparação de suas estruturas. 
A título de simplificação de nomenclatura, a 
partir deste momento utilizaremos o termo 
“quadratura” para nos referirmos a unidades 
paradigmáticas. Já em uma primeira vista 
notamos que a Congada é construída sobre 
quatro quadraturas primárias (que neste 
trabalho serão representadas por A, B, C e 
D), como segue:

Figura 1: Quadratura A

Figura 2: Quadratura B
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Figura 3: Quadratura C

Figura 4: Quadratura D

Segundo sua disposição e mesclas pode-
remos encontrá-las sobrepostas ou mesmo 
formando quadraturas secundárias, geradas 
a partir de fragmentos das quadraturas pri-
márias (quatro compassos de uma “colados” 
a quatro compassos de outra). A tabela abai-
xo se configura como uma legenda: expõe os 

símbolos básicos utilizados e seu significado. 
Mesmo que nela não estejam listados todos 
os símbolos aos quais recorremos durante a 
análise, continua representativa por encerrar 
todos os conceitos determinados e por per-
mitir fácil dedução de outros símbolos que 
possam surgir. 

Símbolo Significado

A Quadratura A, primeira aparição.
B Quadratura B, primeira aparição.
C Quadratura C, primeira aparição.
D Quadratura D, primeira aparição.
A6 Sexta aparição da quadratura A, ipsis litteris.
C2 Segunda aparição da quadratura C, ipsis litteris.
A Fragmento de A, geralmente a metade.

A+B
Sobreposição da quadratura A com a quadratura B. Aparecem 
concomitantemente.

D e A (var) 
Nova quadratura, formada por metade da quadratura D (4 comp.) seguida de 
metade da quadratura A (4 comp.). É uma variação.

D (+ccto) Quadratura D que aparece permeada por um contracanto.
D (+2cctos) Quadratura D que aparece permeada por dois contracantos.
C (aum) Fragmento da quadratura C trabalhado por aumentação.
+ Sobreposição. Ex.: A+B

e
“Colagem”. Utilizado para indicar nova quadratura formada por fragmentos de 
duas quadraturas primárias. Ex.: D e A (var)

Tabela 1: legenda da simbologia aplicada à análise hermenêutica

A partir deste momento passaremos às 
análises das versões da obra em questão e, 
conforme discutido, verificaremos a disposi-
ção das quadraturas primárias identificadas 
ao longo do texto musical bem como suas 
sobreposições e alterações.

A partitura para canto, coro e piano 
(redução manuscrita)

Obra escrita em Dó maior, onde desde 
início notamos um acompanhamento que 
utiliza o padrão rítmico da Conga (duas col-
cheias pontuadas seguidas por uma colcheia), 
que percorre praticamente toda a obra. Após 
uma introdução de quatro compassos encon-
tramos as quadraturas A e A2 iniciando, res-
pectivamente, nos compassos 5 e 13. Entre 

os compassos 21 e 52 encontramos B, A3 e 
B2, encerrando este a primeira aparição do 
centro tonal de Dó maior. As quadraturas A4 
(piano) e A5 (coro) são expostas logo após de 
B2, mas já na tonalidade de Lá bemol maior. 
Iniciada no compasso 61, encontramos a pri-
meira sobreposição de quadraturas: A6 + B3, 
onde A6 está escrita na linha do coro e B3 no 
piano (Fig. 5). B4 aparece logo em seguida, 
desta vez em uma região grave do piano.
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Figura 5: redução para Canto, Coro e Piano, compassos 61 a 68

A primeira aparição da quadratura 
C fixa-se no compasso 78, e aqui nos cabe 
um comentário em relação a sua estrutura: 
diferentemente das quadraturas A e B, C 
apresenta uma melodia completa encerrada 
em oito compassos. Mignone não se valeu 
da repetição, como em A e B (e mesmo em 
D, como veremos adiante). Logo após a 
apresentação de C encontramos compassos 
transitórios onde o compositor vale-se de 
cromatismos e alusões da primeira parte da 

quadratura A e fragmentos de B para a mo-
dificação do centro tonal de Lá bemol maior 
para Mi maior. A quadratura D surge exposta 
na linha do piano, já na tonalidade de Mi 
maior. Aqui cabe um destaque: D apareceria 
permeado por um contracanto, não fossem as 
limitações do instrumento (impossibilidade 
de execução). No compasso 99 o compositor 
explicita uma guia deste contracanto que não 
aparece completo neste manuscrito:

Figura 6: redução para Canto, Coro e Piano, compasso 99

D2 é anunciado pelo coro com uma 
variante rítmica (aparentemente para uma 
melhor adequação do texto – letra cantada), 
e vem acompanhada de um segundo contra-
canto escrito para a mão esquerda do piano, 
obedecendo fielmente o padrão rítmico da 
conga. A partir do compasso 114 encon-
tramos A7+B5. Em 122, C2 aparece tanto 
na linha dos baixos (coro) como no piano, 
acompanhada por um contracanto ritmado. 
Segue-se uma transição, que, aos moldes da 
já ocorrida a partir do compasso 82, vale-se 
de elementos extraídos das quadraturas 
primárias. Imediatamente após esta segunda 
transição encontramos fragmentos das qua-
draturas B e C sobrepostos, prenunciando 
uma modulação para Sol maior (somente 

estabelecida no compasso 148). Importante 
ressaltarmos que se trata apenas de reutili-
zação de material temático; estes compassos 
não se configuram quadraturas completas 
sobrepostas nem fragmentos dispostos de 
modo a formarem uma quadratura secundá-
ria. Os oito primeiros compassos escritos na 
armadura de Sol maior apresentam material 
inédito (que também não se configuram 
numa quadratura) e, a julgar pelo dó suste-
nido sempre presente, deduzimos que é um 
trecho escrito na dominante de Sol maior. 
No compasso 148 localizamos D e A (Fig. 9), 
a primeira quadratura secundária, formada 
por fragmentos de D e A (com pequena alte-
ração rítmica). 
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Figura 7: redução para Canto, Coro e Piano, compassos 148 a 152 
A partir de então Mignone realiza uma 

nova transição, dessa vez permanecendo no 
mesmo centro tonal (Sol maior). A novidade 
neste trecho é uma nova melodia a partir de 
variações rítmicas – síncopes seguidas de 
duas semínimas – da quadratura A. O pa-
drão é repetido uma terça abaixo e seguido 
por melodia cromática ainda extraída de A, 
e também com ritmo modificado. Esta seção 
perdura por 24 compassos e, seguindo o 
recém descrito, encontramos somente alte-
rações rítmicas (utilização de colcheias no 
lugar das síncopes) como elemento distinto 
significativo.

Segue-se uma seção Più Mosso, que se 
mostra como uma quarta transição. Neste 
ponto da partitura apresenta-se um fato dig-
no de atenção: é apresentado B sobreposto 
a C, por duas vezes consecutivas em grupos 

de quatro compassos. Esta configuração 
apresenta-se como um grupo de oito com-
passos aos moldes das quadraturas já dis-
cutidas. Entretanto, não é considerada uma 
quadradura secundária, dado que, segundo 
o modelo estabelecido, estas são formadas 
a partir de fragmentos de quadraturas pri-
márias dispostos consecutivamente, e não 
concomitantemente.

Esta transição contida na seção Più 
Mosso nos mostra alterações marcantes de 
textura e intensidade que culminam na seção 
Assai Vivo. Aqui nota-se o retorno à tonali-
dade fundamental (Dó maior) e o apareci-
mento de A8 seguido por A9+C3. Entre os 
compassos 226 e 245 alocam-se B6, A10+B7 
e A11+C. Segue-se uma coda estruturada com 
D, modificado ritmicamente por aumentação 
(Fig. 8).

Figura 8: redução para Canto, Coro e Piano, compassos 238 a 245

A versão para piano solo
Os primeiros 52 compassos da versão 

para piano solo apresentam a mesma estru-
tura de quadraturas que a redução recém 
analisada: Introdução de quatro compassos, 
A, A2, B, A3, B2 e A4. A partir do compasso 
53 notamos as seguintes alterações: entre A4 
e B4 Mignone não acrescentou na transcrição 
para piano solo o que escreveu na redução: 
A5 (melodia no canto) e A6+B3. Na partitura 
para piano solo, parte diretamente de B3 para 
C, e este C aparece somente no compasso 77 

do manuscrito. Depois da quadratura C, as 
duas partituras seguem para transições que 
mantém o mesmo desenho melódico embora 
apresentem diferenças rítmicas.

A quadratura C2 aparece imediatamen-
te depois de D, enquanto que na redução 
para Canto, Coro e Piano, em trecho para-
lelo, temo D2 (+ccto) seguida de A7+B5. A 
quadratura D na versão para piano solo é di-
ferente do que encontramos no manuscrito, 
já que a melodia está encoberta por grupos 
de semicolcheias (Fig., 9).
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Figura 9: Piano Solo, compasso77a 84

Na transição que ocorreu entre os com-
passos 130 e 147 da redução para Canto, Coro 
e Piano, havíamos encontrado elementos 
cromáticos oriundos de A, sublinhando os 
quatro primeiros compassos de C. Na versão 
para piano solo acontece fato semelhante, 
porém encontramos 6 compassos do que 
seria uma quadratura C completa. Outro fato 
que merece destaque na comparação destas 
duas versões é quanto ao número de compas-
sos escritos na tonalidade de Mi maior: na 
versão para Piano Solo contam-se 18 e encer-
ram as apresentações de D e C2 seguidos de 
uma transição de quatro compassos baseada 
em fragmentos de B. Na redução para Canto, 
Coro e Piano havíamos encontramos 41 com-
passos escritos em Mi maior, que continham 
uma estrutura mais ampla e concebiam D2 

(+ccto), A7+B5 e C2. 
No compasso 124 da versão para Piano 

Solo encontramos C, que, na redução para 
Canto, Coro e Piano aparece sobreposto a 
B6. O mesmo ocorre com A5 na versão para 
piano solo (compasso 142), que, em trecho 
similar na redução em questão, aparece 
como A8 seguido de A9+C4 e A10+C5.

A versão para piano a 4 mãos
As diferenças entre as versões para 

Piano a 4 mãos e a redução para Canto, Coro 
e Piano se iniciam entre os compassos 61 e 
68, onde na versão para 4 mãos encontramos 
variações das quadraturas A6 e B3, sendo A6 
com maior tensão harmônica e ritmo dife-
rente tanto em A6 como em B3.

Figura 10: Piano a 4 mãos, compassos 61 a 68

Ainda na versão para 4 mãos, no com-
passo 99, D é apresentado incompleto. A 
quadratura completa é representada somen-
te em D2. Ressaltado este detalhe, as versões 
para piano a 4 mãos e a redução para Canto, 
Coro e Piano apresentam-se iguais (em ter-
mos de estrutura) até o compasso 213. No 
compasso 214 da partitura para piano a 4 

mãos, vemos B7 com uma pequena variação 
melódica em vez da sobreposição A9+C3 
(encontrada na redução em questão). Nos 
compassos 222 a 229, 238 a 345 e 246 a 249, 
respectivamente, encontramos A9+B+C3 
(Fig. 11), A+B+C4 e A+B+C enquanto que 
na redução para Canto, Coro e Piano temos 
somente as sobreposições A10+B7 e A11+C.

Figura 11: Piano 4 mãos, compasso 222 a 229
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Uma comparação entre as versões para 
Piano Solo e Piano a 4 mãos nos revela que 
estas partituras se  mantêm iguais também 
até o compasso 52 (como na redução para 
Canto, Coro e Piano). A partir do compasso 
53 a versão para piano solo apresenta B3 en-
quanto que na versão para 4 mãos já encon-
tramos A5. Outra diferença é a sobreposição 
de A6+B3 que encontramos na versão para 
piano a 4 mãos, inexistente na versão para 
piano solo, que segue para apresentar C no 
compasso 77. Com relação à quadratura D, na 
versão para Piano Solo, é logo apresentado, 
enquanto na que versão para piano a 4 mãos 
temos D antes de D (+ ccto). As modificações 

do centro tonal estão presentes em ambas as 
versões, assim como introdução, transições e 
coda.

A versão para coro a 3 vozes
A transcrição para coro a três vozes é a 

menor em número de compasso das versões 
até agora analisadas; não apresenta intro-
dução nem alterações de seu centro tonal, 
sempre em Mi bemol maior. A quadratura 
A é apresentada em bloco pelas três vozes, 
e B aparece sempre como B, (primeiros 
quatro compassos) (Fig. 12). Encontramos 
fragmentos da segunda parte do que seria a 
quadratura B na transição entre B e C.

Figura 12: Coro a 3 vozes, compassos 9 a 12

Nos compassos 101 a 107 e 111 a 114 
encontramos as únicas sobreposições (C2+A 
e C+A). As transições aparecem sem função 
tonal (simplesmente passagens para outras 

quadraturas), sendo que uma se destaca 
por ser inédita em relação às outras versões 
analisadas. Trata-se do escrito a partir do 
compasso 107, que antecede o presto final:

Figura 13: Coro a 3 vozes, compassos 107 a 109

A versão para coro a 4 vozes
A transcrição para SATB é ainda menor 

que a para 3 vozes, embora ambas possuam 
a mesma estrutura geral:  não apresentam 
introdução e estão escritas na tonalidade de 
Mi bemol maior. As poucas diferenças são 
encontradas inicialmente no compasso 13, 
onde, na versão para 4 vozes encontramos 
uma transição em vez da repetição da qua-
dratura A verificada na versão para 3 vozes. 

Na versão para 4 vozes, após a transição, 
encontramos C, D e B, em vez da repetição 
de B (como acontece na versão para 3 vozes 
logo após A2).
A versão para violino e piano

Na versão para violino e piano a qua-
dratura A diferencia-se de todas as já apre-
sentas por alteração de alturas na melodia e, 
principalmente, pelo ritmo (padrão de duas 
semicolcheias e duas colcheias):
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Figura 14: Violino e Piano, compassos 5 a 12

Em termos de estrutura geral, a versão 
para violino e piano segue a versão para Can-
to, Coro e Piano. As primeiras diferenças se 
encontram no compasso 37, com variação de 
B2 e, no compasso 53, a redução em questão 
apresenta A5 enquanto que a transcrição para 
violino e piano segue para B3. Em seguida, a 
segunda diferença nota-se na sobreposição 
A6+B3 nos compassos 61 a 68 da redução 
para Canto, Coro e Piano, quando na versão 
para violino e piano encontramos C (que, na 
redução, está no compasso 77 a 84). Com re-
lação à quadratura D, na redução aparece D 
e logo em seguida D2 (+ccto), enquanto que 
na partitura para violino e piano há somente 
uma aparição de D (+ 2 cctos) e, logo em 
seguida, C2. Outras diferenças se verificam 
quando temos C na partitura para violino e 
piano, enquanto que na redução para Canto, 
Coro e Piano temos B+C, e quando a versão 
para violino e piano apresenta A6 seguido de 
A7+ B3 enquanto que a redução apresenta 
A9+ C3 e B6.

Considerações finais
A respeito das análises propostas para a 

Congada, nossa primeira identificação clara 
traz que as versões instrumentais (ou mistas, 
para canto e instrumentos) são significativa-
mente diferentes das versões exclusivamente 
vocais. Todas as versões instrumentais ou 
mistas apresentam as quatro quadraturas 
primárias completas (A, B, C e D), além de 
quatro transições. O que as difere diz respeito 
a número de sobreposições de quadraturas 
ou fragmentos: a versão para Canto, Coro 
e Piano possui seis sobreposições; a versão 
para Piano solo, somente uma; a versão para 
Piano a 4 mãos possui 6; e a versão para 
Violino e Piano possui duas sobreposições. 
Considerando os diferentes meios de exe-
cução, entendemos natural esta diferença 
quando às sobreposições: a versões com 
maiores possibilidades de polifonia (Canto, 
Coro e Piano e Piano a 4 mãos) apresentam 

um maior número delas. Parece-nos perfei-
tamente coerente que o compositor tenha 
sobreposto duas vozes para um executante 
(versão para piano solo) e até três vozes para 
dois executantes (versões para Piano a 4 mãos 
e piano e violino). Desta feita, concluímos 
que não há diferenças significativas quanto à 
estruturação entre as versões instrumentais 
ou mistas da Congada; elas apresentam 
a mesma construção desenvolvida em um 
plano que considera a idiossincrasia de cada 
uma de suas formações.

Já as versões para coro apresentam-se 
estruturadas de forma distinta das anteriores, 
o que atribuímos também às especificidades 
do meio para o qual foram escritas. Não 
apresentam introdução e nem modificação 
de seu centro tonal, e a quadratura B apare-
ce, sempre, incompleta. As quadraturas A, C 
e D e ainda a quadratura secundária formada 
por D e A estão presentes em todas as ver-
sões. Desta feita, entendemos que as versões 
instrumentais (ou mistas) e as versões vocais 
foram concebidas de maneira distinta. 
Ponto que nos chama à atenção, é o fato de 
as versões vocais possuírem somente duas 
sobreposições, quando, a princípio, nelas 
poderiam ser explorados maiores recursos 
de polifonia, já que, tanto uma como outra, 
apresenta escrita linear horizontal.
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Contribuições da critica pós-colonial para a formação do pro-
fessor de Língua Portuguesa em uma Universidade publica na 

Amazônia: primeiras aproximações

Melissa Velanga Moreira
Universidade Federal de Rondônia

Primeiras palavras
O presente artigo tem o objetivo de 

apresentar os resultados da pesquisa refle-
xiva, com abordagem qualitativa, intitulada 
“Contribuições da crítica pós-colonial para a 
formação do professor de Língua Portuguesa 
em uma Universidade Pública na Amazônia”, 
em andamento, como resultado das reflexões 
sobre o Ensino Universitário do curso de 
Letras Português na Universidade Federal 
de Rondônia, cujos participantes são alunos 
egressos (2007-2010) do referido curso.

 Pensar em como os temas curricula-
res são organizados para serem transmiti-
dos, ensinados e reproduzidos nas escolas, 
faculdades, Universidades nos nível lato ou 
stricto sensu, é pensar sobre a finalidade e os 
desafios da própria Educação do século XXI. 

Não existia um Sistema Educacional, 
da forma como conhecemos hoje, antes do 
séc. XIX. A Educação como Sistema de En-
sino foi construída nesse período sob fortes 
influências ideológicas do behaviorismo, e 
em função do industrialismo iniciado no séc. 
XVI e expandido no séc. XIX. O resultado 
foi a construção e a disseminação de uma 
hierarquia de conhecimentos estruturada 
em uma pirâmide repercutida até a contem-
poraneidade, da qual de cima para baixo en-
contramos: Matemática e Línguas; Ciências 
Humanas; Artes ( pintura e música, teatro, 
dança). 

Essa hierarquia foi articulada sob a 
ideologia de que “devemos aprender os 
assuntos relevantes para o trabalho”. Assim, 
o conceito de inteligência tornou-se tenden-
cioso favorecendo as disciplinas que signifi-
cam emprego e renda imediatos, de acordo 
com a lógica do capital. Logo, observa-se que 
o Sistema Educacional foi criado para dar 
suporte ao Industrialismo formando pessoas 
com competências para a manutenção do 
capitalismo no modelo ocidental vigente, e 
ideologicamente proposto para a reprodução 
e manutenção do ideário do neoliberalismo. 

A evolução tecnológica com a abertura, 
sem fronteiras, ao acesso das informações 

em rede, retirou os estudantes dos últimos 
séculos do seu comodismo intelectual 
inquestionável – e o inseriu em uma fonte 
de conhecimentos científicos, acadêmicos, 
históricos, psicológicos, sociais, políticos e 
econômicos, compartilhados entre nações 
do mundo inteiro. O que produziu indaga-
ções e reflexões sobre as formas, facetas e 
condições impostas do funcionamento do 
sistema social, e o seu reflexo para o ritmo 
do desenvolvimento e orientações da vida 
humana. Na medida em que o conhecimento 
de fatos históricos - que contribuíram para a 
formação do sistema tal como o vivenciamos 
– ficou acessível – questionamentos sobre o 
papel do Sistema Educacional mudaram a 
postura tanto do aluno, como do professor. 

Do primeiro, porque a prática tradicio-
nal de “Ensino” já não condiz com as novas 
percepções da diversidade de potencialida-
des e competências, que por reconhecerem os 
fatores político-econômicos determinantes 
que as configuram, não encontraram eco no 
Sistema Educacional para o desenvolvimen-
to de suas vocações, uma vez que tal sistema 
vem se preocupando, historicamente, com a 
formação mecânica condicionada à  inserção 
no mercado de trabalho. O professor, por 
sua vez, ao compreender sua raiz histórica 
como detentor de conhecimentos sistemati-
zados,  científicos e técnicos, politicamente 
selecionados para favorecer os interesses do 
sistema capitalista , excludente por definição 
dos pobres e dos que não tiveram acesso à 
educação, passou a questionar seu próprio 
papel de Educador. 

A precarização do trabalho docente 
continua sendo uma constante a desvalorizar 
o trabalho pedagógico, somada ao acesso às 
informações da constituição da sua própria 
história, o que parece ter resultado na ten-
dência reflexiva sobre suas próprias capa-
cidades, competências e responsabilidades 
humanas diante de outros seres humanos, 
buscando respostas para seu real e verda-
deiro papel de educador diante das futuras 
gerações a comandar o planeta, algo além 
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da questão imposta pela engrenagem social: 
“Como fazer para as nossas crianças toma-
rem o seu lugar na economia do século XXI?” 

As mesmas representações discursivas, 
advindas da corrida imperial, encontraram 
no atual paradigma educacional questiona-
mentos que também tangenciam a cultura: 
“Como podemos educar as nossas crianças 
para que elas tenham uma identidade cul-
tural que dê seguimento à globalização?” 
Na verdade essas perguntas advêm de um 
mesmo processo cíclico e repetitivo, mas que 
se defronta com o fato de que os estudantes, 
cada vez mais, não enxergam propósitos na 
escola. 

As Universidades e outras instituições 
de ensino superior, por sua vez, tendem a 
reproduzir conteúdos colonizados, por meio 
da reprodução de leituras dos mesmos textos 
clássicos legitimados pelos países coloni-
zadores, que vem impondo historicamente 
as suas verdades, e a história contada sob 
suas lentes de colonizador de forma inques-
tionável e, por vezes, sequer colocadas em 
suspeição.

Hoje, por meio dos estudos culturais e 
pós-coloniais, os alunos em formação podem 
ter livre acesso às várias facetas desse mesmo 
conhecimento, bem como do seu processo de 
elaboração e finalidades – que questionam o 
próprio ensino que historicamente vem sido 
reproduzido. Isto  tem gerado uma contradi-
ção estudantil entre buscas e interesses, e o 
desafio educacional em aliar conhecimentos 
e experiências integrados e abertos às infor-
mações em rede, para compreender os fato-
res determinantes da produção e sustentação 
da realidade, e entender a necessidade da 
atuação pedagógica por meio da formação da 
consciência critica e postura holística – que 
contribuam para a própria metodologia de 
ensino, como conseqüência da consciência 
do que é ser educador no Séc.XXI. 

De fato, qual o papel deste educador na 
contemporaneidade? Um novo adestrador 
camuflado por uma humanidade superficial, 
que ao não encarar as novas ferramentas 
de acesso ao conhecimento continua a 
reproduzir as ideologias dominantes e suas 
representações?  Ou um Educador que busca 
compreender sua própria constituição como 
ser histórico, e por consequência reflete com 
seus alunos sobre os conteúdos de ensino e 
o currículo, com seus determinantes histó-
ricos, políticos e econômicos de modo a de-

senvolver as potencialidades e competências 
criativas que precisam de orientação para 
ganhar corpo social e interferir construtiva-
mente na realidade de maneira sustentável?

O objetivo desse estudo foi compreen-
der a contradição entre as facetas tradicional, 
técnica e progressista da Educação, suas li-
gações aos interesses do sistema capitalista e 
às necessidades do sistema social. Buscamos 
compreender, através do arcabouço teórico 
pós-colonial, bem como do depoimento dos 
egressos participantes da pesquisa, o papel 
do Educador no séc. XXI, em especial do 
professor de Língua Portuguesa. Primeiro, 
por ser esse o primeiro contato da criança 
na alfabetização em nossa língua materna; 
segundo, por ser a leitura o veículo na for-
mação e solidificação do pensamento, que, 
internalizado e reproduzido, construirá a 
própria identidade e a identidade do outro. 
O que conforme os estudos de Edward Said 
contribuíram para a solidificação e expansão 
das desigualdades sociais.

Fundamentação Teórica
Para Bakhtin (2002) a palavra é a arena 

onde se confrontam os valores sociais con-
traditórios; os conflitos da língua refletem 
os conflitos de classe no interior mesmo do 
sistema. 

Em Marxismo e Filosofia da Lingua-
gem (2002), escrito pelo círculo bakhtinia-
no, as contribuições de Bakhtin demonstram 
como a comunicação verbal é inseparável 
das outras formas de comunicação, implica 
conflitos, relações de dominação e resistên-
cia, adaptação ou resistência à hierarquia, 
utilização da língua pela classe dominante 
para reforçar seu poder, etc. Assim, todo 
signo é ideológico – a ideologia é um reflexo 
das estruturas sociais. Dessa forma toda mo-
dificação da língua obedece a uma dinâmica 
positivamente conotada, ao contrário do que 
afirma a concepção Saussuriana. A variação 
é inerente à língua e reflete variações sociais. 
Se efetivamente a evolução, por um lado, 
obedecem às leis internas (reconstrução ana-
lógica, econômica), ela é, sobretudo, regida 
por leis externas, de natureza social. O signo 
dialético, dinâmico, vivo, opõe-se ao “sinal” 
inerte que advém da análise da língua como 
sistema sincrônico abstrato.

No plano científico, objetivo, o sistema 
sincrônico é uma ficção. Todos os lingüistas, 
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segundo Bakhtin, admitem que em nenhum 
momento o sistema esteja realmente em 
equilíbrio. Para Bakhtin, a forma lingüística 
é sempre percebida como um signo mutável. 
A entonação expressiva, a modalidade apre-
ciativa sem a qual não haveria enunciação, 
o conteúdo ideológico, o relacionamento 
com uma situação social determinada, afe-
tam a significação. O valor novo do signo, 
relativamente a um tema sempre novo, é 
a única realidade para o locutor ouvinte. 
Para o autor, só a dialética pode resolver a 
contradição aparente entre a unicidade e a 
pluralidade da significação. O objetivismo 
abstrato favorece arbitrariamente a unicida-
de afim de um sentido único. Mas o signo, na 
concepção bakhtiniana, é por natureza vivo e 
móvel, plurivalente. A classe dominante tem 
interesse de torná-lo monovalente.

O signo e a situação social estão indisso-
ciavelmente ligados. Todo signo é ideológico. 
Os sistemas semióticos servem para expri-
mir a ideologia, e são, portanto modelados 
por ela. A palavra é o signo ideológico por 
excelência. Se a língua é determinada pela 
ideologia, a consciência e o pensamento – a 
atividade mental, que é condicionada pela 
linguagem, é modelada pela ideologia.  O 
psiquismo e a ideologia estão em interação 
dialética constante. Bakhtin define a língua 
como expressão das relações e lutas sociais 
veiculando e sofrendo o efeito desta luta, 
servindo ao mesmo tempo de instrumento e 
de material.

Nessa perspectiva, os estudos de Ed-
ward Said em Orientalismo: o Oriente como 
invenção do Ocidente (2012), contribuíram 
com a reunião de discursos registrados do 
encontro entre povos de culturas diferentes, 
que ao estarem inseridos no contexto da cor-
rida imperialista - foram altamente influen-
ciados pela cultura ocidental. De forma a 
influenciar a escrita sobre o Oriente com im-
pressões pessoais, traduzidos por um grande 
índice de estereótipos, que em seu aspecto 
discursivo revelou uma visão ocidentalizada 
historicamente repetida: que seleciona, con-
ceitua e julga. Essa tríade foi reproduzida até 
o séc.XXI com a ajuda do Sistema de Ensino, 
Cultura e Meios de comunicação de massa, 
o que resultou em uma percepção ausente 
da consciência humana, quanto à consti-
tuição de sua identidade programada, que 
raramente questiona a si mesmo, seja em 
sua individualidade ou coletividade, mas que 

deve estar a serviço do Nacionalismo. Helder 
Macedo define o Oriente como:

Uma construção ocidental basea-
da em esteriótipos reducionista (o 
oreintal é sensual, vicioso,tirâni-
co,retrógrado e preguiçoso) para 
construir uma cultura homogê-
nea passível de ser dominada, em 
nome de um Ocidente também 
idealizado. (MACEDO,2006, p.9 ).  

Assim, os discursos orientalistas ao in-
vés de descrever o conhecimento encontrado 
de maneira imparcial, registraram impres-
sões e logo foram cooptados pelas lideranças 
políticas e econômicas para justificar a colo-
nização do Oriente pelo Ocidente e as demais 
ocidentalizações:

As principais influências sobre o 
Pentágono e o Conselho de Segu-
rança Nacional de George W.Bush 
foram homens como Bernard Le-
wis e Found Ajami, especialistas 
em um mundo árabe e islâmico que 
ajudaram as águias americanas 
a pensar fenômenos esdrúxulos 
como a mente árabe ( representa-
da por um conjunto de estereótipos 
da visão de ocidentais) e o declí-
nio islâmico ocorridos há muitos 
séculos como algo que apenas o 
poderio americano poderia rever-
ter [...] Toda sabedoria belicosa é 
acompanhada pela onipresente 
CNNs e Foxes deste mundo, junta-
mente com quantidades miríficas 
de emissoras de rádios evangéli-
cas e direitistas, além de incontá-
veis tablóides e até jornais de porte 
médio, todos reciclando as mes-
mas fábulas inverificáveis e mes-
mas vastas generalizações com o 
propósito de sacudir a “América” 
contra o diabo estrangeiro (SAI-
D,2012,p.16)

Os registros selecionados foram 
transformados em um conjunto histórico 
acadêmico de escritos sobre o Oriente. Ge-
ralmente articulado por Ocidentais que até 
hoje ensina, escreve, ou pesquisa sobre o 
Oriente, seja um antropólogo, um sociólogo, 
um historiador, ou um filólogo. As gerações 
de estudiosos sobre o Oriente se fundamen-
taram nos primeiros escritos, selecionados 
intencionalmente, que foram transformados 
em enciclopédias espalhadas pelo mundo. 
Devida a influência desses estudos obrigató-
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rios, para as gerações seguintes interessadas 
em compreender o Oriente, os pesquisadores 
seguintes reproduziram academicamente os 
mesmos estigmas sobre o Oriente - como se 
o séc. VIII e o Séc.XX não fizessem diferença 
na civilização oriental, e dessa forma a supe-
rioridade do Ocidente fosse constantemente 
reafirmada com justificações colonizadora, 
subversivamente produzida em seus discur-
sos, como necessárias:

Da mesmíssima mesa diretora 
de acadêmicos a soldo- aliciados 
pelos conquistadores holandeses 
da Malásia e da Indonésia, pe-
las armadas britânicas da Índia, 
da Mesopotâmica, do Egito e da 
África Ocidental, pelas armadas 
francesas da Indochina e do Norte 
da África – vieram os consultores 
americanos que assessoraram o 
Pentágono e a Casa Branca usan-
do os mesmo clichês, os mesmos 
estereótipos (escritos dês do início 
das navegações expansionistas) 
mortificantes, as mesmas justifi-
cativas para o uso da força e vio-
lência [...] Foram juntar-se a essas 
pessoas, no Iraque, um verdadeiro 
exército de empreiteiros privados 
e empresários ávidos a quem se-
rão confiadas todas as coisas – da 
ELABORAÇÃO DE LIVROS DIDÁ-
TICOS (grifo meu) e da Constitui-
ção Nacional à remodelagem da 
vida política iraquiana e da in-
dústria petrolífera do País (SAID, 
2012,p.17)

 
Said (2012) demonstra que esses fatores 

históricos contribuíram para um estilo de 
pensamento baseado numa distinção ontoló-
gica e epistemológica feita entre “Oriente” e 
(na maior parte do tempo) entre “Ocidente”. 
Assim um grande número de escritores, poe-
tas, romancistas, filósofos, teóricos políticos, 
economistas e administradores imperiais, 
têm aceitado a distinção básica entre o Leste 
e o Oeste como ponto de partida para teorias 
elaboradas, epopéias, romances, descrições 
sociais e relatos políticos a respeito do Orien-
te, seus povos, costumes, “mentalidade”, 
destino e assim por diante. Toda essa atua-
ção foi denominada de Orientalismo, que 
normalmente pode ser discutido e analisado 
como a instituição autorizada a lidar com o 
Oriente – fazendo e corroborando afirmações 
a seu respeito, descrevendo-o, ensinando-o, 

colonizando-o, governando-o. Para o autor, 
um estilo ocidental para dominar, reestru-
turar e ter autoridade sobre o Oriente. Mas 
segundo Eric Hobsbawm:

[...] em termos geográficos, como 
todos sabem, a Europa não tem 
fronteiras orientais, e o continen-
te, portanto, existe exclusivamente 
como um constructo intelectual. 
Mesmo a linha divisória cartográ-
fica dos atlas escolares tradicio-
nais baseia-se em decisão política. 
.(HOBSBAWM,1998,p.233)

 
Said demonstrou em seus estudos, 

como os aspectos discursivos imperialistas 
como o de Arthur James Balfour, que em 
13 de junho de 1910 instruiu a Câmara dos 
Comuns sobre “os problemas com que temos 
de lidar no Egito” – ajudou a consolidar o 
caráter auto-afirmativo ocidental, que re-
velou um discurso político de identificação 
ocidental como nação superior, detentores 
de uma tecnologia mais avançada que tem 
por dever - servir de exemplo para todas as 
culturas não ocidentais. Já que através da 
contínua repetição de edições e meias ver-
dades, impulsionou a mente ocidental a se 
identificar como responsável por transmitir e 
levar “progresso” para as sociedades “menos 
desenvolvidas”. Said confirma:

Sem dúvida trata-se de uma das 
catástrofes intelectuais da história 
o fato de que uma Guerra Impe-
rialista fabricada por um peque-
no grupo de funcionários públi-
cos norte americanos não eleitos 
(chamados por alguns de chicken 
Bawks, por não terem participa-
dos do militarismo) tenha sido de-
sencadeada contra uma ditadura 
em frangalhos no Terceiro Mundo 
por razões puramente ideológicas, 
ligadas a dominação mundial,-
controle da segurança e escassez 
de recursos – porém com os reais 
objetivos mascarados – e sua ne-
cessidade defendida e explicada 
– por orientalistas que traíram 
o compromisso acadêmico. (SAI-
D,.2012,p.15-16)

 
Esses fatos históricos, com as suas re-

petições cíclicas, definiram o próprio padrão 
da cultura social e acadêmica do Séc.XXI. 
A representação remete a uma dimensão 
discursiva que produz ações de pensamen-
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tos, que de acordo com Bakhtin resulta em 
comportamentos e percepções de si, do outro 
e do meio, de forma determinada. Cujas 
determinações permeiam todas as áreas do 
conhecimento nos diversos eixos sociais. 
Mas uma vez que, a “descolonização” revela 
que a cultura como domínio da Super-Estru-
tura, seria apenas um mero reflexo de uma 
realidade fundamental, de uma realidade 
sobretudo econômica, ocultada pelo Estado, 
fica claro em Arroyo  que:

Essa tentativas de ocultar as desi-
gualdades e de desviar as relações 
entre Estado, políticas, instituições 
e desigualdades têm se revelado 
incapazes de ocultar o crescimen-
to e massificação da pobreza, do 
desemprego, do trabalho infantil 
e adolescente, da fome e da preca-
riedade, brutal das formas de vi-
ver (ARROYO,2010,p.13) 

Necessário se faz, portanto, revisar o 
papel do Educador no séc. XXI, como Arroyo 
nos instiga frente à nossa própria realidade 
na qual somos obrigados a tentar entender 
que a produção das desigualdades, ou dos 
Outros como desiguais, tem enraizamentos 
sociais e políticos mais profundos e mais 
complexos. É no âmbito da cultura que se 
expressa, sobretudo, essas dimensões do 
poder. A literatura utilizada repetidamente 
no Sistema de Ensino enfoca essa mesma 
dimensão discursiva cultural, que reproduz 
e favorece as mesmas formas repetidas 
nacionalistas que buscam fortalecer as 
mesmas identidades fixas e politicamente 
hegemônicas. Quando na verdade, as nações 
são hibridas e por esse motivo se deparam 
com a fragmentação da identidade no mundo 
pós-moderno. O que pode ser esse, o desafio 
do século, tanto de ordem política - econô-
mica, como de ordem sócio- educacional: 
entender que a superação do desafio está em 
compreender o humanismo como ferramen-
ta, que reconhece a si mesmo como agente 
formador e transformador da história, e, 
portanto, responsável pela própria realidade 
onde está inserido.

A colonização do currículo nas pra-
ticas pedagógicas do Curso de Le-
tras: primeiras abordagens

A pesquisa empírica de caráter explora-
tório está se constituindo por meio de depoi-

mentos e entrevistas semiestruturadas junto 
a egressos do Curso de Letras Português de 
uma universidade pública de Rondônia. 
Os egressos são todos jovens, entre 21 e 26 
anos, estudaram na mesma época (2007-
2010) e aceitaram participar da pesquisa 
também pela possibilidade de reflexão sobre 
suas próprias formações. A autora do artigo 
também se insere entre esses participantes, 
pois foi aluna da mesma turma e somente 
depois das leituras sobre descolonização, 
é que tomou consciência da temática como 
estruturante em sua própria vida, inclusive a 
de futuro profissional no campo da docente 
em Língua Portuguesa. Pretende-se dar 
continuidade á pesquisa, explorando novas 
questões reflexivas, por isso a apresentamos 
como inconclusa. 

O Curso de Letras Português da ins-
tituição pesquisada tem um currículo com 
disciplinas padronizadas à semelhança de 
varias outras universidades brasileiras, com 
a particularidade de que tende mais ao ensi-
no de literatura do que ao ensino da gramá-
tica e linguística. Os docentes do mesmo são 
em sua maioria mestres e doutores, que se 
dedicam exclusivamente ao curso, são pes-
quisadores produtivos e de uma forma geral, 
foram todos bem aceitos pelos alunos da 
turma em foco. Os conteúdos apresentados 
estavam dentro da proposta curricular do 
curso, e os materiais utilizados para o ensino 
foram os textos elencados na bibliografia de 
cada disciplina que compõe o currículo do 
curso.

Os procedimentos da coleta de dados 
partiram da intenção de refletir criticamente, 
á luz do referencial teórico, acerca das for-
mas de abordagens literárias na sala de aula 
universitária, na visão dos alunos egressos. 
Selecionamos algumas respostas para aqui 
apresenta-las, em função do objetivo do 
artigo. 

Quando questionados sobre a contri-
buição do estudo das literaturas para sua 
atuação pedagógica, obtivemos as seguintes 
respostas:

Ah. Foi bom conhecer né? Para saber o 
que recomendar para os alunos. Incentivar 
eles a leem também, e escrever. Se bem que 
os livros clássicos mesmos, como Os Lusía-
das, são chatinhos né? (risos) dificilmente 
os adolescentes se empolgam para ler. Na 
escola ainda é difícil quando precisamos 
passar literaturas assim para eles.  (aluno1) 
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A visão dessa aluna é parte de uma mes-
ma tendência a ver o livro, primeiramente, 
como Estórias, que tem sua importância na 
formação de leitores, mas raramente é en-
tendido como um arcabouço Histórico – já 
que a formação dos professores de Língua 
Portuguesa, no recorte da pesquisa, no que 
diz respeito às literaturas, prioriza o conhe-
cimento de enredos e análises textuais, sem 
considerar, por enquanto, a contribuição 
pós-colonial. Salienta-se que os aspectos 
discursivos podem levar à compreensão do 
próprio tempo social e influências sob as 
gerações posteriores às obras. Até o próprio 
tempo-espaço em que cada um está inserido, 
e que dessa inserção também é constituído. 
Uma aproximação à esta reflexão foi expres-
sa pelo aluno seguinte:

Eu gostei da Divina Comédia, que 
livro doido! Tem uma linguagem arcaica, 
mas é muito bom! Principalmente porque 
mostra como era a visão moralista da 
época. Já pensou? Colocaram Maomé no 
oitavo círculo do inferno só porque na visão 
dogmática da igreja católica, não condizia 
com o cristianismo! Afinal Dante pensava 
assim mesmo? Ou será que foi encomenda 
da Igreja para fortalecer o domínio? Os 
professores bem que podiam trabalhar mais 
a contextualização e influências da época 
né? Quando eu relaciono bem a história 
com meus alunos eles piram, se empolgam 
mesmo para ler! (aluno2)

No entanto, na próxima fala percebe-se 
como a contextualização histórica – política 
-econômica e social, pode inclusive, estimu-
lar o aluno a vir a ser um leitor autônomo:

Outro dia estava lendo Flaubert, acho 
incrível como ele consegue ser eloquente e 
medonho ao mesmo tempo. Pesquisei sobre 
ele e descobri que ele viajava mesmo para o 
Oriente para fugir das garras moralistas hi-
pócritas dessa sociedade que a gente vive! A 
forma como ele descreve as relações huma-
nas, principalmente com as mulheres, me 
intriga – será que é assim mesmo? Porque a 
gente tende a dizer o que sente né? Mas não 
necessariamente é a realidade. Até porque 
é só buscar informação na internet, é fácil 
encontrar documentários ou filmes com 
diretores mulçumanos, chineses, japonês, 
qualquer etnia mostra como essa televisão 
aberta deturpa e insulta nossa inteligência 
(risos). Acho que é isso que falta nas uni-
versidades: mostrarem mais fatos! Porque 

os fatos interferem na teoria e vice e versa, 
mas a gente parte de teorias para entender 
fatos isolados como se a história tivesse 
cortes que ninguém leva em consideração.  
(Aluno 2)

Nesse discurso fica nítida a necessidade 
do aluno quanto a um suporte que conecte 
conhecimentos fragmentados. A crítica pós-
colonial estabelece uma estrada constituída 
por análises dos aspectos discursivos. Entre 
outros, registros de viagens, cartas, discursos 
políticos, que podem situar o leitor a enten-
der a relação entre a literatura e o movimento 
social. Como o conhecimento apresentado 
por Said sobre a experiência de Flaubert com 
dançarinas egípcias como Kuchuk Hanem, 
que influenciou nas descrições femininas 
seguintes e posteriores às suas obras, bem 
como na representação de Salomé e a Rainha 
de Sabá. 

A maioria dos alunos formados em Le-
tras Português, na perspectiva literária, está 
ligada à poesia, pelo simples prazer de ler, 
como demonstra o aluno seguinte que repre-
senta a maioria, relacionada à visão literária:

A Clarice (Lispector) me encanta pelo 
fluxo de consciência e até uma certa ironia 
social. Para mim a poesia é válida para 
despertar a beleza na vida, e através disso 
estimular os nossos alunos. A gente não tem 
tempo de pesquisar muito sobre o que ler 
para o prazer, mas se ler por prazer será 
que precisa pesquisar? (Aluno3)

O discurso dessa aluna, em nossa aná-
lise, fecha a explanação do tripé das visões 
formadas depois de um curso de graduação 
em Letras Português. A maioria está voltada 
para a formação do aluno leitor, em especial 
aqueles que conseguiram entrar no universo 
da pesquisa. Outros, no entanto, não desper-
taram para a concepção da literatura como 
registro do próprio conhecimento humano. 
Uma pequena parte busca respostas em 
fontes sérias de registros científicos – como 
quem sente que há uma rede capaz de inter-
ligar o conhecimento fragmentado, essa rede 
pode ser concebida pela crítica pós-colonial.  

Considerações
 Para alcançar a descolonização, de for-

ma a ser compreendida como o desvelamento 
mental humano da ‘culturalização’ imposta 
subjetivamente pelos discursos ideológicos 
das representações no decorrer da história, 
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percebemos a importância da visão huma-
nista dos Educadores nesse séc.XXI. 

Concordamos com SAID (2012) que por 
humanismo é necessário compreender a ten-
tativa de dissolver os grilhões forjados pela 
mente, de modo a ter condições de utilizar 
o próprio material e experiência histórica, 
bem como racionalmente o próprio intelecto, 
para chegar a uma compreensão reflexiva 
que resulte em um desvelamento genuíno. 

Nesse séc.XXI a descolonização, mais 
do que nunca, é chamada para ser compreen-
dida em sua profundidade e sua eficiência 
na educação integral humana, que tende a 
resultar na sustentabilidade das relações 
sociais.
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Macunaíma: de Theodor Koch-Grünberg a Mário de Andrade

Mêrivania Rocha Barreto1

Universidade Federal do Pará

Introdução
Este artigo pretende estudar o proces-

so de composição do livro Macunaíma de 
Mário de Andrade, especialmente os mitos e 
lendas que foram apropriados pelo autor que 
pertenciam à obra do pesquisador alemão 
Theodor Koch-Grünberg, bem como verifi-
car as devidas interpretações que o autor de 
Macunaíma fez ao inseri-los em seu livro. 
Nessa perspectiva, a pesquisa irá se ater a 
discorrer sobre o processo de composição 
do livro Macunaíma, bem como falar da im-
portância das pesquisas do etnógrafo alemão 
para a literatura adradiana. Para tanto, faz-
se necessário iniciar a discussão falando de 
Mário de Andrade e de seu livro Macunaíma 
para em seguida dedicar atenção especial 
ao pesquisador Theodor Koch-Grünberg e 
aos mitos e lendas que foram incluídos em 
Macunaíma. 

Este trabalho, também, irá discorrer 
sobre a importância das pesquisas realizadas 
pelo etnógrafo alemão para o conhecimento 
antropológico dos povos indígenas bem 
como para o maior conhecimento da região 
amazônica.

Mário de Andrade e Macunaíma
Mário de Andrade foi um folclorista 

de renome do Modernismo brasileiro. Com 
efeito, conseguiu atender aos objetivos de tal 
movimento, “Mário de Andrade foi um fol-
clorista adulto, capaz de sondar a mensagem 
e os meios expressivos de nossa arte primi-
tiva nas áreas mais diversas (música,dança, 
medicina): algumas intuições suas nesse 
campo foram certeiras.” (BOSI, 1994, p.352).

Vale lembrar que o autor nem sempre 
agradou a todos os críticos de seu tempo, ele 
mesmo faz questão de admitir em uma carta 
endereçada a seu amigo Manuel Bandeira:

[...] Sou o homem mais antipati-
zado e mais irritante da literatu-
ra moderna brasileira. Mas sou 
também dos mais úteis se não for 
o mais útil. E eis também porque 
a crítica mais lúcida que se fez até 
agora de mim foi a que eu mesmo 
fiz quando falei que minha poesia, 
minha obra toda não é arte, é ação 

(ANDRADE apud AMARAL et. 
al.2003, p. 251).    

O vasto conhecimento adquirido sobre 
a cultura brasileira por Mário de Andrade 
contribuiu em vários fatores, em particular 
na atividade literária do autor. Pois Mário 
se aproveitou desse repertório para criar al-
gumas de suas principais obras, dentre elas, 
Clã do Jabuti e Remate dos Males, as quais 
representam o início de um período de gran-
de fertilidade, do qual surgiria Macunaíma 
como afirma BOSI (1994).

De acordo com Darcy Ribeiro, citado 
por LOPEZ (1988), Mário de Andrade 
conseguiu criar obras que atendessem aos 
preceitos Modernistas, e nada melhor do que 
sua obra Macunaíma para expressar tão bem 
os verdadeiros princípios do movimento de 
22, visto que ela representa a plena realiza-
ção do projeto nacionalista dos escritores 
modernistas, além de reproduzir o processo 
de “deglutição” da cultura brasileira.

O livro Macunaíma possui 17 capítulos 
interdependentes que, juntos, formam uma 
única historia. No entanto, se lidos isolada-
mente, podem transformar-se em contos. 
“Macunaíma logo se transformou no livro 
mais importante do modernismo brasileiro” 
(SOUZA, 1979, p. 9), foi composto em apenas 
seis dias quando o escritor passava férias em 
Araraquara, interior de São Paulo, em de-
zembro do ano de 1926. Em janeiro de 1927 
foram feitos alguns retoques, supressões, 
correções e acréscimos e publicado em 1928.

Antes de produzir seu livro, Mário de 
Andrade dedicou muitos anos de sua vida 
fazendo uma minuciosa pesquisa sobre o 
folclore brasileiro e sobre a cultura e os cos-
tumes dos povos indígenas, bem como sobre 
os elementos que apresentassem valores ou 
características nacionais, como a fauna, flora, 
instrumentos musicais, cachaça, negro, prá-
ticas medicinais, mitos, lendas, expressões 
indígenas, entre outros.

Quanto à composição do livro, de acordo 
com SOUZA (1979) existe uma problemática 
em relação ao seu princípio de composi-
ção. Muitos estudiosos, como Haroldo de 
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Campos e Florestan Fernandes, afirmam 
que ela é composta em forma de mosaico. 
Outros como Lévi- Strauss, concordam que 
o processo de composição de Macunaíma 
se aproxima mais da bricolage.  Todavia, de 
acordo com Telê Alcona Lopez, “é no proces-
so criador da música popular que deverá a 
meu ver procurar o modelo compositivo de 
Macunaíma” (SOUZA, 1979, p.11). A estudio-
sa observa que Mário de Andrade designou 
sua obra de rapsódia no verso do ante-rosto 
da edição de 1937 do seu livro Macunaíma. 
Contudo, a designação romance não lhe é ao 
todo inadequada, visto que a obra apresenta 
semelhanças com os romances tradicionais, 
mas não me cabe aqui discorrer a este res-
peito.

O termo rapsódia, na música, repre-
senta uma composição que envolve uma 
variedade de motivos populares, ou seja, 
“fantasia instrumental que utiliza temas e 
processos de composição improvisada tira-
dos dos cantos tradicionais ou populares” 
(FERREIRA, 2000, p 512). Este é o processo 
que parece acontecer em Macunaíma, pois 
Mário se apropria de narrativas populares e 
tradicionais para compor sua obra.

O principal ponto de partida para a cria-
ção de Macunaíma foi a leitura que Mário de 
Andrade fez da obra do etnógrafo alemão 
Theodor Koch-Grünberg, especificamente 
dos mitos e lendas dos índios Taulipangue e 
Arecuná, recolhidos pelo etnógrafo na Ama-
zônia brasileira e venezuelana nos anos de 
1911 a 1913. Com efeito, Mário confessa em 
uma carta endereçada a Raimundo Moraes, 
que foi lendo as obras de Koch-Grünberg 
Vom Roroima zum Orinoco (De Roraima ao 
Orenoco), principalmente o segundo volu-
me, que trata dos Mitos e lendas dos índios 
Taulipang e Arecuná, que ele teve a ideia 
de criar o seu Macunaíma “[...] e que, na 
maioria dos casos, fornecem o tema central, 
a que se agregam, como temas secundários, 
elementos de outras fontes.” (PROENÇA, 
1987, p.38). Ademais, Mário retirou da obra 
do alemão os nomes dos principais persona-
gens de seu livro, como o nome dos irmãos 
de Macunaíma, o do gigante Piaimã, o do pai 
do sono, e até mesmo o nome de seu herói.

A princípio, a obra foi muito comentada 
pelos críticos da época, pelo fato de possuir 
uma escrita cheia de neologismos, vários 
gêneros e estilos em uma mesma obra, e, 
sobretudo, por ser considerada plágio por 

muitos críticos, uma vez que Mário de 
Andrade se baseou, principalmente, nas 
narrativas indígenas recolhidas por Theodor 
Koch-Grünberg. Porém, Mário não nega a 
acusação, ele confessa em uma carta enviada 
a Raimundo morais que copiou sim, não só 
o alemão, mas muitos outros, porém minha 
pesquisa se deu em torno da obra de Theodor 
Koch-Grünberg:

Copiei, sim, meu querido defensor. O 
que me espanta e acho sublime de bondade 
é os maldizentes se esquecerem de tudo 
quanto sabem, restringindo a minha cópia 
a Koch-Grünberg, quando copiei todos. (...). 
Confesso que copiei, copiei as vezes textual-
mente.(...). Enfim, sou obrigado a confessar 
duma vez por todas: eu copiei o Brasil (...) 
(ANDRADE apud LOPEZ, 1988, p 427).

Além de pesquisas bibliográficas, que 
resultaram na composição de Macunaíma, 
Mario de Andrade também fez pesquisas de 
campo, dentre elas posso citar uma viagem 
etnográfica em maio de 1927 ao Amazonas e 
Pará:

Dum e de outro fui tirando tudo 
que me interessava. Além de ajun-
tar na ação incidentes caracterís-
ticos vistos por mim, modismos, 
locuções, tradições ainda não re-
gistradas em livro, fórmulas sintá-
ticas, processos de pontuação oral, 
etc. De falas de índio, ou já brasi-
leiras, temidas e refugadas pelos 
geniais escritores brasileiros da 
formosíssima língua portuguesa. 
(ANDRADE apud LOPEZ, 1988 p. 
427).

Antes de falar da composição de Ma-
cunaíma, faz-se necessário entender o seu 
enredo, a fim de destacar, mais adiante, 
alguns mitos e lendas que se fazem presente 
no livro.

De acordo com o enredo da obra, Ma-
cunaíma é um índio pertencente à tribo dos 
Tapanhumas, que começou a falar somente 
aos seis anos de idade quando então excla-
mou a frase: “ai que preguiça!” a qual repete 
continuamente. Tem dois irmãos Maanape e 
Jiguê. 

Macunaíma conhece Ci, a rainha das 
Icamiabas, e torna-se o imperador do mato 
virgem. Ci tem um filho com ele, porém a 
criança morre e, em seguida, a rainha das 
Icamiabas também morre, deixando apenas 
uma Muiraquitã para o herói que acaba per-
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dendo. 
Com a morte de Ci e a perda do amuleto 

da boa sorte, Macunaíma vai, juntamente 
com seus irmãos, para São Paulo em busca 
da Muiraqutã. 

As aventuras em São Paulo, a reconquis-
ta da Muiraquitã, a qual se encontrava nas 
mãos do gigante Piaimã e a volta a seu lugar 
de origem, onde é morto seduzido pela Iara, 
constituem alguns dos episódios principais 
da obra.

 As contribuições de Theodor Koch-
Grünberg para a Amazônia e para a 
composição de Macunaíma

Como falei anteriormente, Theodor 
Koch-Grünberg foi o grande inspirador de 
Mário de Andrade para compor Macunaíma, 
o qual foi baseado na obra Von Roraima 
Zum Orinoco, publicada pelo pesquisador 
Alemão no ano de 1917, como resultado de 
uma pesquisa realizada na América do Sul 
nos anos de 1911 a 1913, a qual abrangia 
desde o Roraima, na divisa entre Brasil, Ve-
nezuela e Guiana Inglesa, até o Orinoco, por 
meio de uma região, até então, em grande 
parte inexplorada. Viagem esta patrocinada 
pelo Instituto Baessler de Berlim, a fim de 
que o pesquisador formasse uma coleção de 
materiais indígenas para o instituto. 

Koch-Grünberg divulgou em cinco (05) 
volumes seus estudos sobre a cultura indíge-
na, os quais foram retirados de seu roteiro de 
viagem, são eles: observações de uma viagem 
pelo norte do Brasil e pela Venezuela durante 
os anos de 1911 a 1913; mitos e lendas dos 
índios Taulipángues e Arecunás; ilustrações 
culturais e espirituais; dados linguísticos e 
um Atlas biotipológico.

É importante ressaltar que o etnógrafo 
alemão Theodor Koch-Grünberg, em suas 
expedições, teve dois informantes indígenas 
que narraram as lendas de suas tribos, Akúli 
(índio Arekuná) e Mayuluaípu (índio Tauli-
pangue) Porém, ambos ofereciam versões 
próprias da mesma história. Dessa forma, 
as narrativas que envolviam Makunaíma, 
foram apresentadas ao pesquisador alemão 
em diferentes versões, de modo que Mário 
uniu-as e criou o seu Macunaíma.

Vale lembrar que além dessa viagem ao 
Brasil, o pesquisador alemão fez mais três 
(03). Na primeira, ainda muito jovem, nos 
anos de 1898 a 1900, foi apenas acompa-

nhante de Hermann Meyer em uma viagem 
ao Brasil Central; a segunda foi realizada 
nos anos de 1903 a 1905 onde foi feita sua 
primeira expedição ao noroeste amazônico; 
a terceira foi a de 1911 a 1913; e a ultima foi 
realizada em 1924, a qual tinha o objetivo 
de explorar em detalhes as nascentes do Rio 
Orenoco e Negro, contudo, não foi concluída 
uma vez que Theodor Koch-Grünberg che-
gou a falecer no povoado de Vista Alegre, no 
médio Rio Branco, vítima de malária.

As pesquisas de Theodor Koch-Grün-
berg, deixaram grande contribuição para a 
constituição da autoimagem do Brasil, em 
especial da Amazônia, uma vez que o pes-
quisador explorou territórios antes nunca 
explorados e possibilitou que muitos povos, 
principalmente os brasileiros, conhecessem 
mais tal região. Além disso, o pesquisador 
alemão colaborou para os estudos antropo-
lógicos dos povos indígenas, deixando livros, 
fotos, relatórios, cartas e objetos etnográficos 
a respeito desses povos. Este acervo se en-
contra tanto no Brasil, sobretudo no museu 
Emílio Goeldi, que tem uma parte da coleção 
de objetos etnográficos e publicou duas 
cartas do pesquisador, quanto na Alemanha, 
no Real museu de etnologia de Berlim. Koch-
Grünberg também deixou contribuições para 
a literatura, pois, além de Mário de Andrade 
com Macunaíma, Alejo Carpentier em seu 
romance Os Passos Perdidos também utili-
zou a etnografia do pesquisador.

É importante destacar que, em seu 
diário de viagem, Koch-Grunberg demonstra 
a existência de práticas xamânicas na região 
Amazônica. Ele foi o primeiro pesquisador 
a verificar estes acontecimentos em nossa 
região, as quais eram baseadas na presença 
de xamãs já mortos. Sendo que esta prática 
não era muito corriqueira entre esses povos.

Interpretações de algumas narrati-
vas recolhidas por Koch-Grünberg

Ao se apropriar das narrativas recolhi-
das pelo etnógrafo alemão, Mário de Andrade 
fez algumas mudanças, seja no nome ou até 
mesmo no conteúdo. Em alguns casos, Mário 
uniu diferentes lendas e criou as sua própria. 
Para análise, irei usar apenas algumas des-
tas, especificamente, as narrativas do gigante 
Piaimã e sua esposa, bem como as histórias 
relacionadas às amazonas e ao próprio herói 
mitológico, onde Mário atribuiu a elas outras 
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interpretações que não constavam nas narra-
tivas do etnógrafo alemão.

Quanto à morte do gigante Piaimã, de 
acordo com Koch-Grünberg, existem várias 
versões para o seu fim; em algumas lendas 
ele é assassinado por Ma’nápe; em outras é 
derrotado por um homem não identificado; 
existe também a que ele cai em uma arma-
dilha e é morto equivocadamente pela sua 
própria esposa, entre outras. Mário não 
usa nenhuma dessas versões em seu livro, 
ele prefere que o gigante seja morto dentro 
de uma macarronada “O gigante caiu na 
macarronada fervendo (...). Este foi o fim 
de Venceslau Pietro Pietra que era o gigante 
Piaimã comedor de gente” (ANDRADE, 
1984, p.106).

Uma das possíveis interpretações que 
posso fazer a respeito do signo macarro-
nada, usado por Mário de Andrade, é que 
o autor poderá tê-lo usado como metáfora, 
aproveitado para fazer referência à cultura 
italiana, uma vez que esse é um dos pratos 
típicos do país, ou até mesmo para fazer 
remissão à chegada dessas pessoas aqui no 
Brasil, as quais chegaram, principalmente, 
entre os anos de 1880 e 1930, com o intuito 
de substituir a mão-de-obra escrava nas 
lavouras cafeeira, visto que o tráfico de ne-
gros havia sido proibido pela lei Euzébio de 
Queirós. 

Quando os italianos vieram para o 
Brasil, muitos tinham a passagem paga pelo 
governo ou por cafeicultores. Logo, ao saírem 
da Itália, já possuíam uma dívida em terras 
brasileiras, e só poderiam retornar ao país de 
origem quando pagassem seus débitos; nesse 
caso, o Brasil funcionava como uma espécie 
de prisão para alguns italianos, onde o único 
meio de libertação seria pagar a dívida aos 
cafeicultores ou ao governo brasileiro.

Nas narrativas pautadas nas amazonas 
coletadas por Koch-Grünberg, percebo que 
essas mulheres fazem todos os trabalhos 
masculinos, visto que não possuem maridos, 
mas têm uma vida sexual ativa e são mães, 
no entanto só aceitam crianças do sexo femi-
nino:

Ulidján, as mulheres sem homens 
[...]. Quando um homem chega na 
sua maloca e pede licença para ali 
dormir, as mulheres permitem que 
ele durma com elas. Depois elas 
deixam o homem voltar para casa. 
Se nasce um filho varão elas o ma-

tam. Só deixam viver as filhas. 
Não são casadas. Fazem todos os 
trabalhos masculinos [...]. (KOCH-
GRÜNBERG, 2002, p.148)

Em se tratando de Macunaíma, Mário 
deu outra versão para tal mito, de modo que 
na sua obra, as amazonas pertencem a uma 
tribo de mulheres sozinhas, as quais parecem 
que não possuem uma vida sexual ativa,  pelo 
menos é o que fica evidente no livro, e aquele 
que, segundo PROENÇA (1987), se casar 
com uma delas vira o imperador do mato 
virgem, como de fato aconteceu com o herói 
Macunaíma ao unir-se com Cí, a mãe do 
mato. Outro ponto de divergência em relação 
á obra do alemão é o fato de Cí, ter tido um 
filho do sexo masculino e tê-lo aceitado.

Quanto às narrativas arroladas em rela-
ção ao Makunaíma, o que se sabe é que ele é 
um ser mítico que está presente nas narrati-
vas indígenas recolhidas por Koch-Grünberg 
“Makunaíma saltou dessas páginas e hoje, 
transfigurado em Macunaíma, ganhou espa-
ço na literatura, no teatro, no cinema. Mas 
poucos leram a versão original de suas aven-
turas tal, como a recolheu Koch-Grünberg 
[...]” (MEDEIROS, 2002, p.11). 

Mário de Andrade, em sua obra, usou 
o mesmo nome do ser mítico pertencente 
às narrativas indígenas, fez apenas uma 
pequena alteração em relação à consoante 
“k” a qual foi trocada pela consoante “c”. 
Porém, em relação às aventuras do Maku-
naíma Mário fez diversas alterações, dentre 
elas destaco o fato de que o Macunaíma de 
Mário é considerado uma pessoa aparente-
mente normal, ao passo que o Makunaíma 
de Theodor Koch-Grünberg é tido como um 
herói tribal ou até mesmo um semi-Deus por 
alguns índios:

E esse herói ‘sem nenhum caráter’ 
é, na verdade, o herói cultural dos 
índios Pemon, uma etnia Macro
-karib que se subdivide entre os 
grupos Taurepangue (chamados 
de ‘Taulipangue’ por Koch-Grün-
berg), Arekuná e Kamarakoto, ha-
bitantes da região fronteiriça entre 
o Brasil, a Venezuela, e a Guiana. 
(SÁ in MEDEIROS, 2002, p. 246).

Com efeito, é o que afirma o etnógrafo 
alemão ao dizer que, de acordo com o que lhe 
foi informado, “Makunaíma é, como todos 
os heróis tribais, o grande transformador. 
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Transforma pessoas e animais em pedras 
[...] Ele fez [...] todos os animais de caça, 
bem como os peixes. Após o incêndio uni-
versal que destrói a humanidade, cria novos 
homens” (KOCH-GRÜNBERG, 2002, p.34). 
Além dessas características o herói tribal, 
pelo que foi narrado a Koch-Grünberg, nunca 
foi visto pelos índios, o que se sabe, segundo 
os narradores indígenas, é que ele foi para o 
outro lado do Roraima onde permanece até 
hoje. 

Em se tratando da obra de Mário de 
Andrade, Macunaíma também é intitulado 
como herói pelo autor, entretanto, esse 
termo possui sentido diferente do usado por 
Koch-Grünberg o qual, nesse trabalho, não 
requer esclarecimentos a respeito do concei-
to de herói usado tanto por Mário, quanto 
pelo etnógrafo alemão, pelo fato de foco da 
pesquisa ser outro. 

Diferentemente de Makunaíma, o herói 
de Mário de Andrade é de carne e osso, ou 
seja, na obra, fica evidente a sua existência, 
por conseguinte, ele é uma pessoa comum 
como qualquer ser humano, que apresenta 
algumas características, tais como a esperte-
za, a sabedoria e a malandragem. O último 
destino de Macunaíma, ao contrário do herói 
tribal, é a subida ao céu e a transformação na 
constelação Ursa Maior.  

Considerações finais
Este trabalho teve o objetivo de verificar 

o processo de composição do livro Macunaí-
ma do autor modernista Mário de Andrade, 
especificamente os mitos e lendas que dele 
fazem parte, sobretudo os que foram reco-
lhidos da obra Vom Roraima Zum Orinoco 
do pesquisador alemão Theodor Koch-Grun-
berg. Também propôs fazer uma reflexão a 
respeito da importância das pesquisas de 
Theodor Koch-Grünbeg para a literatura, 
para a Amazônia e para os estudos dos povos 
indígenas.

De fato, verifiquei que o livro Macunaí-
ma foi composto por pesquisas realizadas 
tanto por Mário de Andrade pelo Brasil, 
quanto por outros pesquisadores, sobretu-
do por Theodor Koh-Grünberg nas tribos 
indígenas da Amazônia. Assim, Mário de 
Andrade transformou temas karib em temas 
nacionais, uma vez que o principal ponto de 
partida para a criação da obra Macunaíma 
foi a leitura que o autor fez dos mitos e len-

das que pertencem aos índios Taulipang e 
Arecuná, as quais são tribos pertencentes à 
região Monte Roraima, que fazem parte da 
grande família Karib, atualmente conhecida 
por Pemon..

Vale lembrar que além de ter deixado 
grande contribuição para a literatura, em 
especial para a andradiana fornecendo-lhe 
uma grande variedade de mitos e lendas, 
dentre as quais se destacam o gigante Piai-
mã, as amazonas e o próprio Makunaíma, 
as pesquisas do etnógrafo alemão também 
foram muito importantes para os estudos 
antropológicos dos indígenas e para ampliar 
as informações acerca da região amazônica, 
uma vez que o pesquisador explorou lugares 
que nunca havia sido explorado, desta forma, 
possibilitou que eles fossem mais conhecidos.

 É importante ressaltar que ao se apro-
priar dos mitos e lendas recolhidos pelo 
etnógrafo alemão, Mário não os reproduziu 
fielmente em seu livro, de modo que uniu 
diferentes narrativas e criou a sua própria, 
visto que foram interpretadas de outra for-
ma, contudo, os elementos principais foram 
mantidos. 

Notas
1  Possui graduação em letras com habilitação em Lín-
gua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará (UFPA), 
mestranda em Linguagens e Saberes na Amazônia pela mesma 
instituição. 
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Introdução 
A educação inclusiva constitui-se como 

um modelo educacional fundamentado 
numa visão humanista moderna (dos direitos 
humanos), onde todos os alunos aprendem e 
participam das atividades escolares sem ne-
nhum tipo de discriminação. Na História da 
Educação Especial o movimento de Inclusão 
Social vem se delineando vagarosamente, 
entretanto, esta luta por inclusão de pessoas 
com deficiências na escola, no mercado de 
trabalho, na sociedade de forma igualitária e 
participativa, já resultou em avanços positi-
vos e significativos.

A educação especial converte-se numa 
modalidade transversal que perpassa todos 
os níveis e etapas da educação, disponibi-
lizando serviços, recursos e atendimento 
especializado para apoiar o processo de 
escolarização nas classes comuns do ensino 
regular.  A inclusão simboliza a quebrar o 
ciclo da exclusão permitindo a permanência 
dos indivíduos com deficiências nos vários 
setores da sociedade e meios favoráveis 
àqueles que apresentam não uma deficiência, 
mas uma eficiência, entretanto, precisam de 
apoio pra desenvolver esse potencial.

 O processo de inclusão é algo que vem 
sendo discutido e debatido pela sociedade 
nos diversos ambiente, pois seu caráter 
obrigatório causa insatisfação em alguns 
profissionais que não buscam se desenvolver 
de acordo com as mudanças no âmbito edu-
cacional.

 Altas habilidades/Superdotação é um 
tema moderno que gera questionamento, 
visto que está arraigado de mitos. Muitos 
acreditam que ter Altas Habilidades/Su-
perdotação é ser dotado de habilidades que 
envolvam todas as áreas do conhecimento, 
esta falta de familiaridade com o tema, leva 
uma grande parte da sociedade acreditar que 
ter superdotação significa ser gênio, ser bom 
em tudo. 

Os superdotados têm necessidades de 
aprendizagem distintas, consequentemente, 

o currículo deve ser adaptado para acomodar 
essas necessidades. As necessidades dos 
indivíduos com altas habilidades passam 
pelas áreas afetivas, social e cognitiva. As 
escolas, as famílias e a sociedade precisam 
olhar estes indivíduos com mais importância 
e compromisso.

“Quando se fala, porém, em super-
dotados, muitas são as ideias que 
este termo sugere para distintas 
pessoas: Para algumas, o super-
dotado seria o gênio, aquele in-
divíduo que realmente apresenta 
um desempenho extraordinário e 
ímpar em uma determinada área 
do saber e do conhecimento; Para 
outros seriam um jovem inventor 
que surpreende pelo registro de 
uma nova patente; para outros, 
ainda, seria aquele aluno que sis-
tematicamente se sentia entre os 
primeiros da classe durante todas 
as sua formação acadêmica, ou a 
criança precoce, que aprende a ler 
sem ajuda e que surpreende os pais 
por seus interesses e indagações 
próprias de uma criança mais ve-
lha. O termo superdotado sugere, 
ainda, a presença de um talento, 
seja na área musical, literária ou 
de artes plásticas. O determinador 
comum em todas as diversas cono-
tações do termo e a presença, pois, 
de um notável desempenho ou de 
habilidades ou aptidões superio-
res”. (ALENCAR, 2001, p. 119-120).

Ênfase ao histórico da Educação 
Especial 

Desde a Antiguidade observamos a 
discriminação, segregação e exclusão das 
pessoas deficientes. Na Grécia antiga aquelas 
crianças que nasciam com alguma deficiên-
cia eram levada aos montes e jogada aos 
animais. Eles não entendiam o porquê destas 
“anormalidades”, entretanto, já estavam 
neste vivendo e praticando um dos grandes 
problemas da humanidade o preconceito/
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discriminação/exclusão.
A educação no Brasil tem seu inicio 

coma achegada dos jesuítas que promove-
ram as primeiras aulas e ensinamentos, mas 
fielmente para as pessoas de elite que tinham 
dinheiro e não tivesse alguma diferença, 
equiparada aos ditos “normais”. Não existia 
escola regular e o governo não se preocupava 
com a educação, talvez por este motivo o 
Brasil ainda hoje é considerado um país em 
desenvolvimento. Como é notório a educa-
ção é a base para o progresso e crescimento 
de qualquer setor. Se nesta época de 1800 
aproximadamente não tínhamos escolas 
para a comunidade dita “normal”, imagine 
para as pessoas com algum tipo de deficiên-
cia.  Dessa forma, esta minoria de indivíduos 
discriminados por não fazem das mesmas 
formas as funções que os “normais” fazem 
eram totalmente excluídos não só da escola 
mais de toda a sociedade. 

No período do Império, aparecem os 
primeiros atendimentos as pessoas com 
deficiências, em 1854 é criado o “Instituto 
dos Meninos Cegos” atual Instituto Benja-
min Constant, posteriormente o Instituto 
dos surdos mudos em 1854, atual Instituto 
Nacional de Educação de surdos – INES. 
Podemos dizer que a fundação desses dois 
Institutos representou uma grande conquista 
para o atendimento dos indivíduos deficien-
tes, abrindo espaço para a conscientização e 
a discussão sobre o tema Educação Especial 
Inclusiva.

No entanto, a criação desses institutos 
e outras ONGs não deixaram de “se cons-
tituir em uma medida precária em termos 
nacionais”. Pois, a demanda de pessoas que 
precisavam de um atendimento especializa-
do era maior do que as fontes para fazer este 
atendimento. 

Neste período de 1850 aproximada-
mente é perceptível observarmos que eram 
atendidas somente as deficiências: Visual, 
Auditiva e somente em 1926 a Mental, e as 
outras deficiências como ficavam? E Super-
dotação?

Mais aos lentos e calentos a educação 
para as pessoas com deficiências progredia 
a sua medida, então em foi criada em 1954, 
a primeira Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) já contava também 
com 16 instituições. A partir de então são 
criadas instituições e decretos que visam 
melhorar o atendimento das pessoas com 

deficiências, mas para os Superdotados não 
existia nenhum enfoque para com seu aten-
dimento.  

Em 1945 é criado o primeiro atendimen-
to educacional especializado as pessoas com 
Superdotação na sociedade Pestalozzi, por 
Helena Antipoff, que foi uma das pioneira e 
precursora da educação no Brasil e abraçou a 
causa dos dois lados da educação, os que têm 
dificuldades e os que têm maior facilidade, 
mas que ambos precisam de apoio especial 
para desenvolver suas inteligências.

Em 1961, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - LDBEN Lei nº 4.024/61 
enfatiza o direito dos “excepcionais” à educa-
ção dentro do sistema geral de ensino. Com 
a evolução e percepção de uma educação es-
pecial que atendesse a todos a Lei LDBEN de 
1961 é alterada pela Lei de nº 5.692/71, que 
defini “tratamento especial” para os alunos 
com “deficiências físicas, mentais, os que se 
encontram em atraso considerável quanto à 
idade regular de matriculas e os superdota-
dos”.

Todavia, as leis são criadas, mas as 
escolas não estão preparadas para atender 
e receber as pessoas com deficiências, o que 
ocorre é a criação das salas especiais. Como 
se tem as Leis, mas não estão funcionando... 
Em 1973, o MEC cria o Centro Nacional de 
Educação Especial – CENESP, que geren-
ciava a Educação Especial. Mas, este centro 
funcionou somente no papel, como muitas 
das Leis e decretos que atualmente temos.

Em 1988 a Constituição Federal garante 
as pessoas com de necessidades especiais o 
direito à educação de qualidade no ensino 
regular em instituições públicas de ensino. 
Em seus artigos: A Constituição Federal que 
diz: 

• Art. 205. A educação, direito de to-
dos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pes-
soa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.

• Art. 206. O ensino será ministrado 
com base nos seguintes princípios:

• I – igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola;

• Art. 208. O dever do Estado com a 
Educação será efetivado mediante a 
garantia de:
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• III - atendimento educacional 
especializado aos portadores de de-
ficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino.

No entanto, apesar de avançarmos bas-
tante rumo à inclusão, falta muito para que 
ela aconteça da maneira que está na Lei.

Na década de 90 é criado o Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA, Lei de 
nº 8.069/90. Lei que em seu artigo abaixo 
enfatiza a importância dos pais para coma a 
educação.

• Art. 55. Os pais ou responsável têm 
a obrigação de matricular seus filhos 
ou pupilos na rede regular de ensino.

Em 1994 teve a declaração de Salaman-
ca que passam a influenciar a formulação 
de políticas publicas da educação Inclusiva: 
vejamos algumas de suas clausulas:

• As crianças e jovens com necessi-
dades educativas especiais devem 
ter acesso às escolas regulares, que 
a elas se devem adequar através 
duma pedagogia centrada na crian-
ça, capaz de ir ao encontro destas 
necessidades, as escolas regulares, 
seguindo esta orientação inclusiva, 
constituem os meios mais capazes 
para combater as atitudes.

Em 1994, é publicada a Política Nacional 
de Educação Especial, orientando o processo 
de “integração instrucional” que condiciona 
o acesso às classes comuns do ensino regular 
(....).mas, o acesso das pessoas com deficiên-
cias as salas de aula regular não foi aceitável 
por parte de muitos que não viam nos indiví-
duos com necessidades especiais os mesmos 
potenciais que os ditos ‘normais” tinham. As 
escolas não ofereciam acessibilidade, profis-
sional qualificado, recursos entre outros.

No ano de 1996 surgia a mestra da Edu-
cação, aquela que nos norteia nos caminhos 
e regras para atuarmos dentro dos espaços 
escolares. A atual Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96. Em 
seus artigos ela enfatiza sobre a Educação 
Especial.

• Artigo 59 preconiza que os sistemas 
de ensino devem assegurar aos 
alunos currículo, métodos, recursos 
e organização específicos para aten-
der às suas necessidades;

• Assegura a terminalidade específica 
àqueles que não atingiram o nível 
exigido para a conclusão do ensino 

fundamental, em virtude de suas 
deficiências; e assegura a aceleração 
de estudos aos superdotados para 
conclusão do programa escolar.

Percurso Histórico de Altas Habili-
dades/Superdotação

Ao contrário do que se pensa o tema 
Altas Habilidades/Superdotação, não é um 
tema tão recente, pois nas escolas de Platão 
na Grécia antiga já se seleciona pessoas com 
certo destaque para fazer aperfeiçoamento 
na área de seu maior potencial.

Neste contexto, diversos países des-
pertavam certo interesse pelos mais capazes 
(Grécia, China, Esparta, Roma, Ásia). Hoje 
os chineses estão no tope das invenções á 
até mesmo quase superado os melhores nas 
Olimpíadas. Porque investem com rigor nos 
que desempenham um potencial elevado, 
comparados com outros indivíduos de sua 
faixa etária e idade cronológica. 

Mas, desde os primórdios, muitos dos 
superdotados enfrentavam dificuldades e 
muitas vezes eram vetados por conta da 
inteligência superior, a Superdotação era 
conhecida como um tipo de desvio, uma 
instabilidade ou uma doença mental.

Entretanto, as culturas mudam a 
sociedade evolui e as transformações princi-
palmente as humanas fazem a diferença no 
contexto da humanidade. Na idade Média 
o homem viva o teocentrismo, onde todas 
as ações e fatos ocorridos advinham porque 
Deus assim o queria, segundo apregoava 
os católicos daquela época, o homem viva 
sobre o julgo dos que dizia a igreja, viva na 
escuridão das ideias. Mas com o advento 
do Renascimento, houve uma explosão da 
criatividade, o homem passou as ser o autor 
de seus próprios erros e acertos. E é neste 
momento que os mais dotados começaram a 
ser valorizados e seus potencias valorizados.

Em 1912, Wilhelm Stern propôs o termo 
“QI” (quociente de inteligência) para repre-
sentar o nível mental, e introduziu os termos 
“idade mental” e “idade cronológica”. Em 
1916, Lewis Madison Terman propôs multi-
plicar o QI por 100, a fim de eliminar a parte 
decimal. Esta era a fórmula:

QI = IM/IC x 100
IM= Idade mental
IC= Idade Cronológica
A classificação proposta por Lewis Ter-



1058

man era a seguinte:
• QI acima de 140: Genialidade
• 121 - 140: Inteligência muito acima 

da média
• 110 - 120: Inteligência acima da 

média
• 90 - 109: Inteligência normal (ou 

média)
• 80 - 89: Embotamento
• 70 - 79: Limítrofe

• 50 - 69: Raciocínio Lerdo
Os testes de QI ofereceu aos EUA a 

primeira maneira simples, rápida, barata e 
aparentemente objetiva de “acompanhar” 
estudantes ou destina-los a cursos diferen-
tes, de acordo com suas habilidades. Howard 
Gardner reformulou os testes de QI, criando 
na década de 80 a Teoria das Inteligências 
Múltiplas. Segundo ele podemos ter 12 tipos 
de inteligências. Sendo elas:

Inteligência Linguística 01
Inteligência Lógico - Matemática 02
Inteligência Espacial 03
Inteligência Corporal Cenestésica 04
Inteligência Musical 05
Inteligência Interpessoal 06
Inteligência Intrapessoal 07
Inteligência Naturalista 08
Inteligência Espiritual 09
Inteligência Política 10
Inteligência Pictográfica 11
Inteligência Ética/Moral 12

 No período de 1930 a 1940, no Brasil, 
ressalta-se a atuação pioneira da educadora 
de origem russa Helen Wladimirna Antipoff, 
que dar uma atenção especial sobre a questão 
dos Superdotados. O trabalho com superdo-
tação no Brasil aconteceu de maneira lenta 
onde quem tem de se adaptar a realidade da 
inclusão dessa clientela era a própria cliente-
la e não a sociedade/escola.

O primeiro registro de atendimento rea-
lizado aos alunos superdotados, no Brasil, é 
do ano de 1929 com Helena Antipoff. No final 
da década de 60, o renomado pesquisador 
norte americano Joseph Renzulli começou 
uma jornada no caminho da superdotação, 
tornando-se o foco de seus estudos essa te-
mática da Superdotação.

Em 2005, criação dos Núcleos de Ativi-
dades de Altas Habilidades/Superdotação- 
NAAHS. Em 2006 implantados em todos os 
estados brasileiros e somente em 2011 que foi 
inserido na Cidade de cruzeiro do Sul-Acre, 
onde os autores desse artigo trabalham com 
essa temática.

Definido as palavras
Para o MEC, existem dois fatores que 

influenciam o desenvolvimento da inteli-
gência: a herança genética e a estimulação 
ambiental. A Inteligência é uma capacidade 
mental de raciocinar, de usar a razão. Através 
da inteligência, o pensamento é acionado, as 

observações são feitas, há relações lógicas, 
acontecimentos possíveis, abstração de con-
ceitos, organizando-os e sistematizando-os 
de forma clara e unívoca.

Altas Habilidades- Habilidades 
acima da média em um ou mais domínios: 
intelectual, das relações afetivas e sociais, 
das produções criativas, esportivas e psico-
motoras. 

Superdotação- é o indivíduo que 
demonstra desempenho superior ao de seus 
pares em uma ou mais das seguintes áreas: 
habilidade acadêmica, motora ou artística, 
criatividade, liderança;

Talentoso - é aquele indivíduo que, 
quando comparado à população geral, 
apresenta uma habilidade significativamente 
superior em alguma área do conhecimento, 
podendo se destacar em uma ou várias áreas. 

Conceituando as Altas Habilidades/
Superdotação

Por ser um tema muito complexo, não 
existe um conceito pronto e acabo que defina 
as Altas habilidades Superdotação. O que 
existe são definições que tentam explicar de 
maneira geral todas as áreas da superdota-
ção.

 
Características de Altas Habilida-
des/ Superdotação 

“São consideradas pessoas ta-
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lentosas aquelas que apresentam 
notável desempenho e elevada 
potencialidade em qualquer dos 
seguintes aspectos, isolados ou 
combinados: capacidade inte-
lectual geral, aptidão acadêmica 
específica, pensamento criador 
ou produtivo, capacidade de li-
derança, talento especial para as 
artes e capacidade psicomotora”. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
ALTAS HABILIDADES/SUPER-
DOTAÇÃO: ENCORAJANDO PO-
TENCIAIS, 2007, p. 28).

No aspecto Intelectual Geral o indivíduo 
apresenta Curiosidade intelectual; Poder 
excepcional de observação; Habilidade de 
abstração mais desenvolvida; Atitude de 
questionamento. Na Aptidão Acadêmica 
Especifica apresenta: Desempenho excepcio-
nal na escola; Ótimas pontuações em testes 
de conhecimento; Alta habilidade para as 
tarefas acadêmicas. No Pensamento Criativo 
Reprodutivo: Apresentam ideias novas e di-
vergentes; Habilidade para elaborar e desen-
volver ideias originais; Capazes de perceber 
de muitas formas diferentes um determinado 
tópico. Na Capacidade de Liderança: São os 
líderes sociais ou acadêmicos de um grupo; 
Destacam-se pelo uso do poder, autocontrole 
e habilidade em desenvolver uma interação 
produtiva com os demais. No Talento Espe-
cial para as Artes: Habilidades superiores 
para pintura, escultura, desenho, filmagem, 
dança, canto, teatro, literatura e para tocar 
instrumentos musicais. Na Capacidade 
Psicomotora: Apresentam proezas atléticas, 
incluindo o uso superior de habilidades mo-
toras refinadas e habilidades mecânicas.

O que determina as Altas habilida-
des/Superdotação.

Segundo Joseph Renzulli, pesquisador 
Norte Americano no ramo de Altas Habilida-
des, denomina Superdotação como resultado 
da interação de três fatores de comporta-
mento. De acordo com Renzulli para que um 
indivíduo, seja identificado após um proces-
so de estudo, como tendo Altas habilidades/
Superdotação é necessário que possua como 
características principais de personalidade 
um conjunto de três Anéis, a saber: Habili-
dade acima da média, Envolvimento com 
a tarefa e Criatividade. Esses três anéis é o 
que determinam a Superdotação, ou seja, a 

falta de um desses anéis não corresponde a 
Superdotação.

Nenhum dos três anéis é mais impor-
tante do que o outro. Mas, não é preciso que 
apareçam ao mesmo tempo ou com a mesma 
intensidade, entretanto, se tiver só um não 
é considerado com Altas Habilidades/Super-
dotação.

Mitos ou Verdade?
Superdotado é gênio?

Mito, pois ser superdotado significar 
ter uma habilidade superior em uma área ou 
mais de uma, por exemplo, na área de Mate-
mática, ou em matemática, Física, História... 
Um gênio nasce de 100 em 100 anos, e são 
aqueles que deixaram grande legado para a 
humanidade, exemplo, Pelé, Stephen Haw-
king, Leonardo da Vinci entre outros. “Em 
nossa sociedade, é também comum, que as 
pessoas se refiram a uma criança como um 
gênio....” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: 
ENCORAJANDO POTENCIAIS, 2007, p. 27). 
“Frequentemente o superdotado é associado 
ao gênio, às habilidades inatas e ao desempe-
nho excelente em todas as áreas, numa clara 
demonstração de desinformação sobre o 
tema em nossa sociedade” (FLEITH&ALEN-
CAR apud MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: 
ENCORAJANDO POTENCIAIS, 2007, p. 
27).

Existem mais meninos superdota-
dos?

Mito, pois a Superdotação não esta 
direcionada a gênero e sim a genética, sendo 
o meio o principal influenciador para que 
o potencial seja desenvolvido e gere frutos. 
Não importa a classe social, raça, cor, etnia, 
sexo, religião e cultura o Superdotado será 
encontrado em qualquer ambiente da socie-
dade.  

Os superdotados são iguais? 
Mito. Ninguém é igual a ninguém,  e 

é justamente a diferença que faz sermos 
produtivos, críticos, honestos, respeitadores, 
preconceituosos e inteligentes. Os super-
dotados tem cada um suas próprias carac-
terísticas, cada um precisa ser trabalhados 
conforme estas características pelo contrário 
seu potencial será deixado ao acaso.
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Superdotado será superdotado 
sempre?

Verdade, pois como já mencionado antes 
a superdotação é genética e o meio vai favo-
recer o desabrochamento desse potencial. O 
meio envolve três elementos fundamentais: 
A família que pode ser pensada sob diferen-
tes aspectos: como unidade doméstica, asse-
gurando as condições materiais necessárias 
à sobrevivência, como instituição, referência 
e local de segurança, como formador, divul-
gador e contestador de um vasto conjunto 
de valores, imagens e representações, como 
um conjunto de laços de parentesco, como 
um grupo de afinidade, com variados graus 
de convivência e proximidade... e de tantas 
outras formas.

 A escola que tem de adaptar seus 
currículos para atender essa clientela. Sen-
do o campo da educação de fundamental 
importância para o progresso, desenvolvi-
mento e transformação da sociedade, por 
isso é sociável que possamos acompanhar 
as mudanças para que a educação seja a 
fonte de transformações, atitudes e avanço 
dos seus indivíduos no meio em que vivem 
e modificam.  E a própria sociedade, prin-
cipalmente os governantes, que direcionem 
mais a atenção para este público que tem o 
poder maior do planeta que é a inteligência. 
Se estes indivíduos forem trabalhados nos 
seus potenciais com certeza o progresso e 
desenvolvimento de nosso país será melhor.

Os superdotados desenvolvem seu 
potencial sem precisar de ajuda?

Mito, pois a educação especial veio 
justamente para auxiliar e encaminham 
os superdotados no caminho certo para 
desenvolverem seus potenciais. A Super-
dotação não é condição suficiente para alta 
produtividade na vida adulta. Se não for 
atendida suas expectativas e necessidades 
corretamente o mesmo pode ter o seu pleno 
desenvolvimento comprometendo o seu 
potencial ficará cristalizado. Na escola se não 
tiver um enriquecimento curricular pode se 
tornar um aluno problema na sala de aula, 
as aulas tornam-se um tédio, pois, já sabem 
o que professor explica, na área de seu co-
nhecimento. Nesta hora entra o professor 
que precisa se adaptar a esta realidade para 
responder as expectativas desses alunos.

“O professor, no cotidiano escolar, 

precisa reconhecer e responder 
as necessidades diversificadas de 
seus alunos, bem como trabalhar 
potencialidades segundo os estilo 
e ritmos de aprendizagem assegu-
rando com isso uma educação de 
qualidade. Porém, só a formação 
do professor não é suficiente para 
o estímulo da criatividade e das 
inteligências individuais do aluno, 
pois, além da ação docente em sala 
de aula, existem outros fatores que 
devem ser levados em considera-
ção, como o currículo apropriado e 
flexibilizado que conduzira as pra-
ticas pedagógicas realmente he-
terogenias”. (FREITAS & PÉRES, 
2012, p.7)

A escola não pode gerar barreiras que 
inviabilizam a compreensão de suas habili-
dades. Na medida em que, acontecem essas 
barreiras surgem canais para fins escusos, 
como: evasão escolar; a criminalidade en-
tre outros. Toda necessidade diferenciada 
demandam atenção diferenciada. Muitas 
vezes, no ambiente escolar, os alunos com 
altas habilidades na tentativa de adaptar-se 
ao padrão de normalidade existente acabam 
por ignorar seu potencial criativo acima da 
média e, por conseguinte, suas emoções. 
Sem estímulo essa pessoa pode desprezar 
seu potencial. Quanto mais cedo for identifi-
cado, mais fácil será adequá-lo a uma rotina 
produtiva.

“Várias razões poderiam ser aqui 
apontadas para justificar a impor-
tância de se propiciar melhores 
condições à expressão desse po-
tencial, paralelamente à respon-
sabilidade do sistema educacional 
no desenvolvimento de talentos 
criativos em todos os níveis de en-
sino. Como se sabe, este é um mo-
mento da história com caracterís-
tica muitos especiais. As mudanças 
vêm ocorrendo em um ritmo cres-
cente, gerando novas necessidades 
e novos desafios um progresso sem 
procedentes vem ocorrendo nas 
mais diversas áreas e, consequen-
temente, parte significativa do que 
a escola ensina hoje, amanha es-
tará superada”. (ALENCAR, 2001, 
p.66).

Conclusão 
Doravante esperamos que a inclusão de 
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pessoas com Altas Habilidades/Superdota-
ção seja feita pela família, escola e sociedade 
que os governantes possam investir nessas 
pedras preciosas que somente precisam ser 
descobertas e lapidadas.

Pois, o que queremos e esperamos é 
um novo modelo de sociedade, onde todos 
possam desenvolver suas inteligências na 
medida de suas capacidades e diferenças.

Portanto, rótulos comumente atribuí-
dos aos superdotados como “nerd, cabeção, 
quatro-olhos, sabichão, e outros...”, não 
são características e devem ser extintos das 
escolas e do meio em que essas pessoas estão 
inseridas, pois rotular já é outra história, que 
se configura na temática de “BULLING”. E 
ser superdotado não significa ser bom em 
tudo, são pessoas que precisam de atenção na 
Educação Especial para que seus potenciais 
venham a brilhar, favorecendo a autoestima 
desses indivíduos e o crescimento do Brasil.

 
 

O superdotado é uma criança como qualquer 
outra, mas há algo que o distingue: 

o talento. Todo talento deve ser estimulado, 
regado como se fosse uma planta. 

Entretanto, existe uma teoria antiquada, 
segundo a qual a criança superdotada encontra 

um caminho para desenvolver seus 
potenciais sob quaisquer circunstâncias. 

 

                                                                                                (Landau, 2002p27) 
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Introdução
Estudos que façam uma análise crítica 

das escolas no Brasil são profundamente 
necessários a fim de que se estabeleça uma 
educação de fato, qualificada de modo que a 
sociedade seja orientada e exija seus direitos 
no que diz respeito à educação. Os futuros 
educadores têm o dever de analisar esse 
processo e nortear corretamente a população 
para formar cidadãos conscientes e condi-
zentes com o perfil de uma sociedade ética, 
crítica e igualitária.

Esta pesquisa surgiu do trabalho articu-
lado ao estágio do curso de Pedagogia com 
o intuito de contribuir para a aprendizagem 
significativa no ensino de Ciências nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental através da 
pesquisa e resolução de situações-problema. 

Assim, buscou-se pesquisar sobre o que 
alguns teóricos discutem quanto à utilização 
da pesquisa no ensino de Ciências e as con-
tribuições desta metodologia de ensino para 
uma aprendizagem significativa.

Além disso, compreender como se dá 
a produção do conhecimento através do 
ensino com pesquisa partindo da resolução 
de situações-problema. A partir deste estudo 
buscou-se elaborar estratégias que dessem 
possibilidade de incentivar a propagação do 
ensino de Ciências com pesquisa a partir da 
resolução de situações-problema.

A pesquisa de campo foi realizada em 
uma escola estadual da zona centro-sul 
de Manaus onde questões relacionadas às 
deficiências do ensino-aprendizagem de 
Ciências despertaram atenção em uma classe 
de 3° ano do Ensino Fundamental. Foi obser-
vado que nas poucas aulas de Ciências que 
se realizavam, o ensino era totalmente con-
traditório ao que é preconizado na faculdade 
de Pedagogia, reduzindo-se a meras cópias, 
sem incentivo à aprendizagem e descontex-
tualizados do cotidiano dos estudantes. por 
este motivo justifica-se a realização deste 
trabalho. 

Para alcançar o objetivo geral traça-

ram-se estratégias por meio dos planos da 
intervenção que incentivassem a realização 
da pesquisa no processo de ensino-apren-
dizagem de Ciências pelos profissionais da 
educação, especialmente pela professora da 
turma do 3° ano do Ensino Fundamental.

Para melhor compreensão este traba-
lho está organizado da seguinte forma: na 
primeira unidade apresenta-se o referencial 
teórico construído a partir das reflexões de 
alguns estudiosos do tema como Gíl-Pérez, 
António Cachapuz e Pedro Demo. 

A segunda unidade trata sobre a me-
todologia utilizada para o desenvolvimento 
deste trabalho, bem como o lócus da pesquisa 
e seus sujeitos. A terceira unidade apresenta 
a análise de dados a partir dos resultados. 

O ensino de Ciências na escola bá-
sica 

O ensino de Ciências ao longo dos anos 
foi configurado a partir de uma visão holísti-
ca, fugindo daquela especificidade que o tor-
naria mais produtivo para o desenvolvimento 
da ciência ensinada no ensino fundamental.

Cachapuz (2005) explica que a partir 
do crescente fracasso escolar, começaram a 
surgir propostas inovadoras com elementos 
próprios de uma disciplina de ciências, surgi-
ram grupos de estudo, comunidade científica 
e introdução de novas linhas de pensamento 
na formação dos professores. 

Embora exista toda uma repercussão 
na atualidade sobre uma nova visão do en-
sino de ciências não basta apenas ter essa 
consciência, é necessária uma mudança 
comportamental tanto da sociedade, quanto 
dos professores de ciências. Mudanças na 
didática da aula que pode ser repleta de 
atividades práticas alicerçadas teoricamen-
te e conectadas ao próprio ambiente de 
convivência da comunidade escolar. Essa 
inovação na didática do ensino de ciências 
está ancorada em um modelo construtivista 
que se caracteriza como uma aprendizagem 
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por meio de pesquisa dirigida.
Com a formação de comunidades cien-

tíficas, trabalhos relacionados à mudança 
na didática das ciências são cada vez mais 
freqüentes. São pensadas aulas dinamizadas 
que despertem o interesse dos alunos pelos 
conteúdos estudados além de inseri-los em 
situações problemáticas atuais e reais para 
as quais são pensadas as possíveis soluções. 
Uma aula de ciências estimulante deve partir 
da realidade em que os alunos estão inseri-
dos de modo que lhes dê possibilidades de 
reflexão e intervenção sobre tal realidade 
contribuindo assim, para aprofundamento e 
aquisição de novos conhecimentos.

Mas o que é o ensino por meio da pes-
quisa? O ensino por meio da pesquisa depen-
de do tratamento que é dado pelo professor 
sobre os conteúdos em aula. Muitas vezes, 
pensa-se que só se pode realizar um trabalho 
de pesquisa com os estudantes quando se 
está em um laboratório ou cercado de instru-
mentos desta natureza.  

Alguns autores consideram que o ensi-
no por meio de resolução de problemas seja 
uma estratégia de aprendizado pela pesqui-
sa. Gil-Perez e Carvalho (2003), afirmam que 
falar de (re) construção de conhecimentos 
científicos ou, em outras palavras de pesqui-
sa, supõe considerar a aprendizagem como 
tratamento de situações- problema.

Embora existam lacunas na formação 
de professores, tais lacunas não representam 
impedimento para efetuarem-se melhorias 
no trabalho pedagógico, principalmente 
se houver possibilidade de resolver-se esta 
carência formativa com base em um trabalho 
em conjunto do corpo docente. 

Gil-Pérez e Carvalho (2003, p.30) 
dizem que, as deficiências em nossa pre-
paração docente não constituem nenhum 
obstáculo intransponível, e que os diferentes 
problemas podem ser abordados e resolvidos 
por equipes docentes em processo criativo e 
satisfatório. 

O docente deve ser concebido como um 
profissional que lida principalmente com o 
conhecimento. Portanto, tem necessidade 
de estar sempre se atualizando a fim de 
melhorar sua práxis. Isso se dá antes de 
qualquer coisa por meio da pesquisa, isto é, 
da busca de conhecimento, que também não 
se faz desconectada da garantia de condições 
objetivas de trabalho e desenvolvimento 
profissional.

A pesquisa consiste no ato intencional 
de conhecer sobre o desconhecido, descobrir 
seus processos e suas características bem 
como os fatores que levam a tais peculiari-
dades. O ensino por meio da pesquisa pro-
porciona ao educando o saber mais crítico. 
Neste processo, o aluno não será apenas 
detentor de informações, ele será capaz de 
propor e questionar situações de maneira 
que se desenvolva cientificamente. 

O grande diferencial deste modo de 
ensino é que ele está baseado no processo 
de pesquisa e formulação própria.  Trata-se 
de ler a realidade de modo questionador e 
de reconstruí-la como sujeito competente 
(DEMO, 1997, p.12). Quando Demo cita a 
reconstrução da realidade nesta última sen-
tença, ele está embasado na teoria reconstru-
tivista que parte do princípio que ninguém 
produz um conhecimento completamente 
novo e sim a partir daquele já construído e 
que deve ser refeito ou reelaborado. 

A pesquisa, nesse sentido, é desenvolvi-
da como meio de educar, ensinando o aluno 
a pensar. A condição primordial para que a 
aprendizagem por meio da pesquisa ocorra é 
que o professor seja um pesquisador e adote 
a pesquisa como algo cotidiano em todos os 
setores de sua vida, fazendo dela um instru-
mento da educação. É como Demo (1997) 
afirma: “Não se busca um profissional da 
pesquisa, mas um profissional da educação 
pela pesquisa.” 

Propõe-se, a partir da pesquisa, a 
construção de uma aprendizagem expressiva 
uma vez que o aluno passa a constituir uma 
relação de busca sobre seus processos e ca-
racterísticas de funcionalidade.  

As discussões contextualizadas levan-
tadas pelo professor em sala de aula dão 
a possibilidade da conexão daquilo que se 
aprende teoricamente com o agir sobre o que 
se aprende também, não as interpretando 
de forma abstrata, mas buscando constante 
interação entre o conhecer e o fazer, entre 
teórico e prático como conjecturam Loureiro 
e Alves (2008). A questão problemática que 
o professor coloca em sua aula serve como 
uma introdução ao que pretende investigar, 
isso remete à clareza dos motivos de inves-
tigação bem como aos seus objetivos. Sem 
essa visão, a intencionalidade da pesquisa 
tornar-se-ia insignificante e inviável. 

Os educandos a partir do momento 
que lhes é lançado o tema podem e devem 
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em conjunto com o professor participar de 
todas as etapas desse processo de pesquisa 
inclusive definindo o tempo necessário para 
sua concretização. O educador deve propor 
idéias concretas de alcance, uma vez que já se 
pensou e planejou quais caminhos deverão 
ser seguidos. Após o término da pesquisa 
esta pode ser apresentada perante a comuni-
dade escolar e local, o que além de propiciar 
a socialização daquilo que se aprendeu cha-
mará a atenção e contribuirá para a mudança 
comportamental destes sujeitos frente à 
problemática.

É importante ressaltar que a aprendi-
zagem não se dá apenas por intermédio da 
pesquisa, mas esta é uma das estratégias 
de ensino que leva à formação de cidadãos 
atuantes frente às problemáticas da socie-
dade em que vivem. Dentro desta atuação 
encontram-se objetivos implícitos, os quais 
alicerçam a intencionalidade das atitudes 
praticadas pelos futuros cidadãos críticos. 

O percurso investigativo de uma 
prática de ensino de Ciências por 
meio da resolução de situações
-problema 

A observação feita especialmente no 3º 
ano revelou que nem todos possuíam o co-
nhecimento necessário exigido para aquela 
série, apesar das dificuldades no aprendiza-
do, tinham uma vontade imensa de aprender. 
Pelas análises feitas desde o primeiro estágio 
esta turma chamou bastante atenção por sua 
indisciplina e de acordo com a atual pro-
fessora, hoje mostram-se mais obedientes, 
respeitadores e concentrados, essa foi uma 
evolução árdua e gradativa.

Foi refletindo sobre essa dificuldade na 
aprendizagem, acompanhado pelo desejo do 
conhecimento externado na turma, que se 
pensou em um plano de ação que incentivas-
se os educandos aguçando-lhes o interesse 
pelo estudo através da pesquisa. Além disso, 
observou-se que a professora chamava-lhes 
freqüentemente a atenção por conta do lixo 
jogado no chão durante a aula, e durante o 
intervalo percebeu-se grandes quantidades 
de lixo no pátio da escola, foi baseado nessa 
problemática que surgiu a idéia do plano de 
ação sobre a temática do lixo.

Ao iniciar o planejamento, se enfren-
tou diversas dificuldades dentro da escola. 
A primeira delas foi a falta de condições 

pela escola em usar os espaços tais como 
biblioteca, e outros materiais didáticos que 
não ficavam disponíveis para o professor 
Para isso pensou-se então em uma aula que 
oferecesse recursos de modo independente e 
econômico, mas que proporcionasse as mes-
mas possibilidades de pesquisa e qualidade 
de ensino. 

A forma descompromissada que lida-
vam com os descartes incentivou a trabalhar 
a questão do lixo na sala de aula fazendo-os 
refletir e intervir sobre sua realidade. A falta 
de consciência sobre o que fazer e como deve 
ser tratado o lixo é algo que preocupa a socie-
dade uma vez que o descarte inadequado dos 
resíduos tem provocado conseqüências irre-
versíveis ao planeta. É desde a infância que 
questões como esta, de extrema relevância, 
devem ser levantadas. Por este motivo se faz 
tão importante a abordagem desta situação
-problema em sala de aula.

 O objetivo geral da atividade foi saber 
de que forma os estudantes tem se compor-
tado diante da problemática do lixo em sua 
comunidade escolar e local a fim de sensibili-
zá-los para um tratamento mais adequado e 
sustentável que promova qualidade de vida. 
Os objetivos específicos foram: (i) identificar 
o que é lixo (nível conceitual), (ii) observar 
a situação do lixo no seu cotidiano da escola 
e da sociedade (nível procedimental) e (iii) 
socializar as observações feitas na escola e 
durante a aula sobre o lixo (nível atitudinal).

Os recursos utilizados foram revistas, 
artigos, da internet, livros, papel, lápis e 
borracha, estes itens foram utilizados para a 
elaboração de um texto feito em grupo. 

Após a conversa informal e o levan-
tamento da situação-problema a turma foi 
dividida em grupos de quatro alunos para 
produzir um texto sobre a questão do lixo na 
comunidade escolar bem como na sociedade 
atual pensando no que pode ser feito por eles 
e por outros cidadãos de modo que possam 
intervir na mudança desta realidade. Galia-
zzi (2003) vem ressaltar a importância da 
escrita no processo de pesquisa no sentido 
da materialização do pensamento, da leitura 
e do diálogo que se constrói a capacidade de 
argumentação. Após a produção dos textos 
houve a apresentação das equipes.

Já era de se esperar que a turma se mos-
trasse interessada como ocorreu na execução 
no plano anterior, embora o assunto tratado 
não fosse novidade para nenhum deles, desta 
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vez puderam percebê-lo sob uma outra pers-
pectiva a qual puderam notar que eram parte 
do problema tanto no que diz respeito à re-
solução ou agravamento, suas participações 
nesse processo eram foram fundamentais. 
Conseguiram compreender perfeitamente 
a problemática satisfazendo as respostas 
dadas às perguntas sobre o tema abordado. 

No que se refere à avaliação foram le-
vados em conta como instrumentos: acertos 
das perguntas orais, elaboração dos textos 
pelos estudantes. E como critérios: focaliza-
ção na idéia principal sobre o que era o lixo 
na visão do grupo e como intervir sobre ele; 
relevância das informações contidas nos tex-
tos; participação nas atividades e cooperação 
grupal; organização, clareza e correção na 
apresentação escrita e oral do trabalho em 
grupo.

As atividades propostas contribuíram 
no que diz respeito à aprendizagem com 
pesquisa a fim de que os alunos possam de 
forma mais autônoma satisfazer o seu desejo 
pelo conhecimento de modo que o objetivo 
foi atingido.

Ensino de Ciências por meio da 
resolução de situações-problema: 
análise da experiência nos anos ini-
ciais do ensino fundamental

 No início das aulas de aplicação dos 
planos de ação onde se realizaram conversas 
informais como já foi relatado, o objetivo 
era que o estudante pudesse adquirir um 
novo olhar diante da problemática que, na 
verdade, são comuns ao cotidiano deles. 
Contudo, procurou-se redimensionar esse 
conhecimento para que além de enxergá-lo 
em outra perspectiva ele pudesse se sentir 
um sujeito participante no seu processo de 
conhecimento e atuante através desse mes-
mo conhecimento na sociedade em que vive. 

Na temática do lixo o enfoque foi em 
relação à produção de lixo dentro da própria 
sala de aula, suas conseqüências e o que era 
possível fazer para mudar a realidade esco-
lar. Numa maior proporção foram levantas 
informações sobre o destino do lixo de 
acordo com suas categorias (entulho, pilhas, 
eletrodomésticos, vestuário, etc.), por incrí-
vel que pareça, essas informações não são 
socializadas e é por conta disso que é comum 
vermos tudo que é tipo de objetos jogados à 
beira dos igarapés.

Na divisão dos grupos houve resistên-
cias quanto aos componentes escolhidos pela 
professora. O planejado era misturá-los de 
forma que cada um pudesse compartilhar seu 
conhecimento de acordo com o que soubes-
se, mesclando os que sabiam ler com os não 
sabiam. Desta forma, a divisão das tarefas 
ficaria mais equilibrada e o desenvolvimento 
da pesquisa ocorreria de forma mais justa. A 
separação dos estudantes que tinham costu-
me de realizar as atividades juntos por conta 
das afinidades causou bastante reluto por 
parte de alguns. Diante da situação inespera-
da, a alternativa foi um diálogo aberto em que 
foram colocadas a razões sobre as divisões e 
o apelo para realização da pesquisa.

Durante a realização da pesquisa 
foi possível notar os primeiros sinais de 
mudança. As dificuldades encontradas na 
aprendizagem por um grupo de estudantes 
que não possuíam o hábito de realizar a pes-
quisa deram maior chance de entrosamento 
fortalecendo o trabalho e as relações entre os 
membros.

Quanto à análise da apresentação dos 
trabalhos escritos e orais constatou-se que 
os grupos quando apresentaram oralmente 
a pesquisa conseguiram expor melhor suas 
próprias idéias do que no exercício da escrita 
que em alguns casos reproduziu o que estava 
no material disponibilizado para a consulta.

A turma do 3° ano apresentou desen-
volvimento relevante na pesquisa por meio 
de resolução de situações-problema, pôde-se 
se envolver com a problemática, o que favo-
receu mudanças atitudinais em relação ao 
tema, como o fato de ao término da pesquisa 
recolher todos os papéis que estavam espa-
lhados pelo chão da sala sem a necessidade 
da professora chamá-los atenção. 

A entrevista realizada com a professora 
num primeiro instante revelou que a docente 
não entendeu o real sentido da pergunta ou 
não conseguiu captar a proposta do ensino 
de Ciências por meio da pesquisa a partir 
da resolução de situações-problema. Apesar 
disso, durante a concretização dos planos de 
ação I e II, aquela professora pôde reconhecer 
a importância e eficiência desta estratégia de 
ensino as quais ficaram evidentes em sua fala. 
Entretanto, não soube fazer a relação entre a 
prática ocorrida (plano de ação) e a pergunta 
(teoria) cujo assunto estava associado a esta 
mesma prática.

A desfamiliarização quanto à importân-
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cia dessa estratégia de ensino sem relacionar 
com a definição dessa prática que para Rosa 
(2004), está associada às razões desta crise 
aliada ao pensamento positivista, à medida 
que esta tendência filosófica dissocia teoria e 
prática, pensamento e ação na produção de 
conhecimento.

A professora afirmou que utilizava 
muito pouco o ensino com pesquisa por 
meio da resolução de situações-problema 
porque o tempo que os alunos conseguem 
ficar concentrados em uma atividade é muito 
pequeno. O tempo em que foram observados 
revelou que o predomínio de aulas expositi-
vas, exercícios de cópia e respostas pontuais 
às perguntas diretas feitas pela professora 
não contribuíram para desenvolver o tempo 
de concentração dos alunos, uma vez que não 
motivavam e valorizavam a participação. Os 
exercícios durante este tipo de aula apenas 
serviram apenas para mantê-los quietos 
durante algum tempo e não contribuíam no 
que diz respeito à reflexão e elaboração do 
conhecimento já que os fazia apenas pelo 
reconhecimento da professora, e nesse caso o 
principal objetivo não seria a aprendizagem 
e sim a aprovação.

O tipo de pesquisa que a professora do 3° 
ano realizou, de acordo com o observado em 
sala de aula, traduz exatamente a concepção 
de pesquisa que ela possui. É basicamente 
pegar um livro, achar o assunto da pesquisa 
e copiá-lo para o caderno. Ainda que a in-
tenção seja outra que não a cópia, a falta de 
consciência e até mesmo preparo em relação 
ao modo de trabalhar o ensino com pesquisa 
foge dos princípios intencionais do aprender 
pela pesquisa, tendendo para a concepção de 
reprodução de livro. Alves e Parente (2008) 
trazem a idéia de como têm se caracterizado 
as aulas de ciência baseando-se na reprodu-
ção de livros, apresentação de conteúdo sem 
significado para os alunos servindo de único 
apoio para as aulas, configurando-se como 
os mesmos autores classificam “as próprias 
aulas de ciências”.

De fato, o tempo constitui-se como 
problema quando é desenvolvido o ensino 
de Ciências com pesquisa, de modo que é 
necessário respeitar o momento ao qual se 
constitui o conhecimento e se reflete criti-
camente sobre o que está sendo pesquisado. 
Entretanto, o professor, a partir do momento 
que fecha a porta de sua sala de aula, pode 
definir os acontecimentos e a durabilidade 

do ensino-aprendizagem considerando aqui-
lo que está posto no currículo.

É evidenciada na fala da professora 
desde o início da entrevista a conscientização 
no que diz respeito aos benefícios do ensino 
de Ciências pela pesquisa com resolução de 
problemas, mas ao passo que essa consciên-
cia se desenvolve, muitos obstáculos também 
surgem e se potencializam mediante à falta 
de vontade de se pensar e planejar em estra-
tégias que melhorem a qualidade do ensino 
especialmente o de Ciências. 

O professor precisa sair da posição de 
acomodação e assumir uma postura mais 
atuante no que diz respeito ao ensino-apren-
dizagem dos educandos, evitando buscar 
desculpas que justifiquem a não aplicação 
do método. Por isso, a pesquisa no ensino de 
Ciências dá a possibilidade do professor se 
tornar um agente de sua a própria formação 
e de seu aprender a ensinar, como afirma Sil-
va (1990 apud LOUREIRO E ALVES, 2008, 
p.75).  

As deficiências relacionadas ao ensino 
de Ciências foram claramente percebidas no 
decorrer deste trabalho, todavia está total-
mente sob o alcance da escola proporcionar 
aos educandos um ensino mais compatível 
com uma educação de qualidade. Qualidade 
esta que está relacionada à possibilidade de 
transformação da sociedade, que por sua vez, 
está intimamente ligada à aquisição do saber. 
O saber que é atribuído como obrigação da 
escola no seu desenvolver.

Contudo, as mazelas no ensino de Ciên-
cias analisadas nos relatos teóricos puderam 
ser constatadas na realidade dos estudantes. 
Nardi (2003) sustenta há alguns anos este 
mesmo pensamento, de que estes alunos 
sejam vítimas do processo que sucateia e 
desqualifica a educação como classifica. 

Quando se iniciou o processo de inves-
tigação dessa pesquisa, ao analisar o referen-
cial teórico sobre a problemática no Ensino 
de Ciências não se tinha tanta clareza quanto 
às mudanças necessárias para renovação 
desse ensino. Achava-se que as modificações 
que deveriam ser feitas estavam relacionadas 
somente aos alunos. Hoje, após presenciar as 
situações relacionadas não só ao ensino de 
Ciências como o processo educativo de um 
modo geral, compreende-se com facilidade 
as alterações na formação dos professores 
que são necessidades urgentes para que se 
inicie um processo educativo resgatado pelos 
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valores humanos. Nardi (2003, p.75) com-
pleta o pensamento nesse mesmo sentido: 
“Portanto, falta aos professores à percepção 
para entender a educação, no sentido de 
vê-la como uma instância podendo concorrer 
para a transformação das estruturas injustas 
que corrompem a sociedade...”.

Considerações finais
Analisar a pesquisa como recurso 

metodológico no ensino de Ciências como 
princípio articulador do processo cognitivo 
e da renovação relacionada às práticas da 
formação profissional, foi um desafio expe-
renciado nesta investigação.

Antes de vivenciar a experiência edu-
cativa do ensino de Ciências com pesquisa a 
partir da resolução de situações-problema, 
tinha-se como concepção algo extremamente 
dificultoso de realizar justamente pela idéia 
do novo. Muitas dúvidas surgiram com rela-
ção às possíveis perguntas que os estudantes 
pudessem fazer, quanto a dirigir o trabalho 
deles durante a pesquisa e saber avaliá-los 
dentro de uma proposta didática que repro-
duzisse essa tendência de ensino. 

Contudo, a prática possibilitou o quão 
simples pode se dar esse processo. A parti-
cipação dos alunos funcionou fundamental-
mente como incentivo no prosseguimento da 
aula, tornando-se um momento prazeroso 
para todos os envolvidos no ensino e apren-
dizagem.

Para dar conta de responder o problema 
de pesquisa, ou seja, em que medida o ensino 
de Ciências com pesquisa a partir de resolu-
ção de situações-problema pode contribuir 
para uma aprendizagem significativa? Esta-
beleceram-se três questões norteadoras: 

a) O que os teóricos discutem sobre o 
ensino de Ciências com pesquisa a partir da 
resolução de situações-problema e em que 
ela contribui para uma aprendizagem signi-
ficativa?

b) Como se desenvolve a produção do 
conhecimento na pesquisa a partir da resolu-
ção de situações-problema?

c) Quais estratégias poderão incentivar 
a propagação do ensino de ciências com pes-
quisa a partir de situações-problema?

Quanto a primeira questão, os estudos 
revelaram que o ensino de Ciências com 
pesquisa a partir de situações-problema se 
caracteriza como uma metodologia de traba-

lho que possibilita aos alunos aprenderem a 
aprender e a saberem pensar, uma vez que 
são confrontados com situações reais que 
exigem informações e habilidades para utili-
zar o conhecimento. 

As situações-problema auxiliam no que 
diz respeito a uma aprendizagem significati-
va porque tudo que é vivenciado apresenta 
maior significado já que o aluno encontra-se 
envolvido na situação. A expressão: “falar 
por experiência própria” traduz muito bem 
essa questão.

Quanto a segunda questão sobre o 
desenvolvimento da produção do conheci-
mento na pesquisa os estudos evidenciaram 
que ambas estão intimamente ligadas já que 
perpassa obrigatoriamente por ela, ou seja, 
para conhecer é necessário pesquisar, a afir-
mação é cabível em qualquer situação. 

Com relação a terceira questão sobre as 
estratégias que poderão incentivar o ensino 
de Ciências com pesquisa constatou-se que 
baseia-se na idéia de atrair a atenção dos 
estudantes a partir das indagações feitas por 
eles mesmos dentro de uma proposta articu-
lada com o currículo como as que ocorreram 
durante os planos de ação. 

Espera-se que a pesquisa contribua na 
conscientização dessa metodologia de ensino 
e na mudança de conduta dos sujeitos inse-
ridos na comunidade escolar, de modo que 
também desperte o interesse de educadores 
ou futuros educadores que poderão dar 
continuidade às reflexões contribuindo com 
novos pensamentos quanto à progressão do 
ensino de Ciências com pesquisa a partir da 
resolução de situações-problema.  
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A escrita de ribeirinhos do Vale do Juruá: práticas de letramen-
to escolarizadas e não escolarizadas

Nagila Maria Silva Oliveira
Alcicléia Souza Valente
Elisabete Carvalho de Melo
Universidade Federal do Acre 

Introdução 
A cidade de Cruzeiro do Sul está locali-

zada no noroeste do Estado do Acre; ao sul 
faz limite com o município de Porto Walter; 
ao leste, com o município de Tarauacá; a 
oeste, com os municípios de Mâncio Lima, 
Rodrigues Alves e com Peru, e ao Norte, faz 
limite com o Estado do Amazonas. É a se-
gunda maior cidade do Estado, fundada em 
1904. O acesso por terra é possível pela BR 
e por via fluvial de Manaus, pelo Rio Juruá 
e por via aérea, de Rio Branco, Manaus e 
Pucallpa, no Peru.

Atualmente Cruzeiro do Sul é a segunda 
cidade mais populosa do Estado, possuindo 
duas terras indígenas das etnias Jaminawa e 
Katukina e muitas comunidades ribeirinhas 
nas margens do Rio Juruá.  Segundo o ulti-
mo senso do IBGE/ 2010 a cidade possui 78. 
507 habitantes, e encontra-se em processo 
de urbanização.

Nessa região é comum que os ribeirinhos 
situados nos ascendentes do Rio Juruá utili-
zem-se de telégrafos orais que circulam via 
rádio para manterem relações sócio comuni-
cativas pessoais. São muitas as comunidades 
ribeirinhas que ficam distantes do centro 
urbano de Cruzeiro do Sul e que ainda não 
dispõem de energia elétrica e, consequen-
temente, nem meios de comunicação como 
televisão, internet e telefone. Em decorrência 
dessa situação, a comunicação destes com a 
cidade é viabilizada pelos aparelhos de rádio 
mantidos por pilhas e baterias recarregáveis.

Os ribeirinhos realizam frequentemente 
visitas à cidade por motivos diversos, que 
vão desde a ida a hospitais para tratamen-
tos médicos, compras de mantimentos em 
supermercados, visitas a parentes, vendas 
de produtos agrícolas e também a resolução 
de assuntos financeiros em instituições 
bancárias ou governamentais. Quando estão 
na cidade, a única forma de manter contato 
com seus parentes que ficaram nos seringais 
é por meio da escrita de mensagens que são 
transmitidas via rádio. 

As programações das rádios, além do 
entretenimento com músicas, oferecem jor-
nais, programações religiosas (transmissão 
de missas, cultos) e também programas de 
avisos (telégrafos orais) de parentes dos 
ribeirinhos que moram na cidade ou lá se 
encontram de passagem. 

O envio destas mensagens já faz parte 
da cultura desses sujeitos, que ainda vivem à 
margem da sociedade tecnológica e que pos-
suem características próprias de sua região: 
em sua maioria são pessoas que não tiveram 
acesso a escolarização, que aprenderam a ler 
e a escrever em casa ou que, por não saberem 
ler e escrever, recorrem a que escrevem, para 
redigir suas mensagens. 

O interesse em tomar essas mensagens 
como objeto de estudo provém de uma rela-
ção pessoal com uma das pesquisadoras com 
esses telégrafos orais, tendo em vista, que é 
neta e filha de ribeirinhos, seringueiros, que 
durante muito tempo moraram no Seringal 
Valparaíso e utilizaram-se dessas mensagens 
enviadas via rádio, para comunicar-se com 
parentes e amigos. 

Durante a sua infância era rotina em 
sua casa a escrita de mensagens, bem como 
o horário ‘sagrado’ dos programas de aviso 
em que todos, sentados em um círculo, es-
cutavam as mensagens atentamente, à luz de 
lamparina, muitas vezes à espera de notícias 
de seu pai, quando ia vender seringa ou fa-
rinha na cidade, assim como de seu avô ou 
tios e tias que também costumavam ir à zona 
urbana para vender seus produtos agrícolas. 
Atualmente residindo na cidade, mas, por 
ter ainda muitos parentes que continuam 
morando nos seringais, ainda é habito de sua 
mãe, escutar de manhã cedo os programas 
de mensagens transmitidas pela Rádio Voz 
da Floresta, antes do noticiário, ou à noite.   

Para além dessa ligação pessoal com es-
sas mensagens, a pesquisa também é motiva-
da pelo interesse das pesquisadoras em apro-
fundar estudos na área da leitura e da escrita, 
iniciados em uma pesquisa PIBIC, concluída 
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em 2011, que enfatizou representações de 
práticas leitoras acreanas. Assim, busca-se 
contribuir com a história da escrita acreana, 
vendo na pesquisa a possibilidade de com-
preender práticas leitoras que, aos poucos, 
pelos avanços científicos e a massificação dos 
meios de comunicação tendem a desaparecer 
nesse contexto social amazônico. 

A pesquisa ora apresentada, ainda 
está em fase inicial, com previsão para ser 
concluída em 2013, portanto, os dados dis-
cutidos neste artigo configuram-se apenas 
em uma primeira amostra dos aspectos que 
serão discutidos sobre a escrita dos textos e 
os suportes utilizados, evidenciando repre-
sentações de leitura e escrita dos ribeirinhos 
de Cruzeiro do Sul e, ainda, a relação dessas 
comunidades com o universo da escrita.

Os dados obtidos até então permitem 
algumas reflexões sobre as práticas de le-
tramento desses ribeirinhos, que utilizam 
a escrita para comunicar-se de maneira 
bem peculiar e pouco comum nas grandes 
metrópoles, em que a escrita e a rádio se 
unem enquanto meio de comunicação dessas 
comunidades.

É importante destacar que existem pelo 
menos dois tipos de “remetentes” -nome 
atribuído pelo diretor da rádio às pessoas 
que escrevem os textos - no que diz respeito 
ao domínio da língua escrita e dos meios 
de comunicação.  Algumas mensagens são 
escritas por pessoas que residem no centro 
urbano, que têm acesso ao mundo digital e à 
escolarização; outras são escritas pelos ribei-
rinhos que em sua maioria não são escolari-
zados ou possuem escolarização incompleta, 
haja vista, que ainda há uma carência muito 
grande de escolas nessas zonas rurais. 

Em algumas comunidades existem es-
colas de ensino fundamental que têm como 
professores alguém da própria comunidade, 
em geral sem formação inicial. Mesmo com 
essas poucas escolas funcionando, muitos 
pais preferem passar a cultura agrícola a 
seus filhos, em detrimento do incentivo ao 
estudo, por considerarem o plantio e ativi-
dades como a caça e a pesca, fundamentais 
para a sobrevivência nos seringais. Assim, 
entre mandar o filho para a escola ou para 
os roçados, ou mesmo para a caça e pesca, 
optam pelas últimas atividades. 

Quanto à escolarização desses ribei-
rinhos, as entrevistas semi-estruturadas a 
serem realizadas complementarão os dados, 

principalmente no que se refere à apropria-
ção da escrita na educação escolar, por esses 
sujeitos.  

Por ora, nos propomos a descrever as 
práticas de leitura e escrita dos ribeirinhos 
que escrevem mensagens a serem transmiti-
das via rádio, bem como a relação que esta-
belecem com o mundo da escrita, realizando 
algumas reflexões sobre o domínio da língua 
formal, as influências da oralidade na escrita, 
o discurso e os assuntos discorridos no texto 
desses telégrafos orais. 

Descrição da rádio e os programas
Em Cruzeiro do Sul existem quatro 

emissoras de rádio: duas delas, a Voz da 
Floresta e a Rádio Integração, possuem 
um programa destinado à transmissão das 
mensagens dos ribeirinhos. As mensagens 
utilizadas neste trabalho foram disponibili-
zadas pela Rádio Voz da Floresta, com devida 
autorização. Essa Rádio fica localizada no 
centro da cidade, próximo ao principal porto 
de embarque e desembarque dos ribeirinhos 
do Rio Juruá, e por isso é a mais procurada 
por eles quando chegam à cidade e precisam 
comunicar-se com parentes que estão nos 
seringais.

Na Rádio Voz da Floresta, o programa 
responsável pela transmissão das mensagens 
é o “Avisos para o Alto e Baixo Juruá” que 
é apresentado de manhã cedo antes do no-
ticiário, às 6:00 h e às 19h 30min, depois da 
transmissão da missa da igreja católica.      

Até o momento anda não foi realizada 
uma entrevista com os funcionários da Rá-
dio, mas, mediante uma conversa informal 
com seu diretor, o senhor Gracim Resende, 
existe um funcionário da Rádio responsável 
por receber as mensagens dos ribeirinhos, 
que as trazem escritas e apenas as entregam 
ao funcionário responsável, pagando a quan-
tia de R$ 3,00 por cada vez que a mensagem 
for transmitida.  Muitos ribeirinhos que não 
sabem escrever ditam suas mensagens para 
um funcionário da Rádio, que as redige no 
computador - o que nos remete aos antigos 
escribas, pessoas pagas para escrever textos 
para quem não dominava o código escrito. 
Nas duas situações, as mensagens são lidas 
tal qual escritas. 

As mensagens dos ribeirinhos que estão 
de passagem na cidade são manuscritas, 
em diferentes tipos de papéis, grafadas com 
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caneta ou lápis. As escritas por seus parentes 
que residem na zona urbana quase sempre 
são digitadas e impressas em papel ofício.

As mensagens que chegam à Rádio são 
levadas ao estúdio de gravação do programa 
e horas antes, o apresentador tem contato 
com as mesmas, podendo fazer uma primeira 
leitura antes de começar a gravar, bem como, 
verificar quantas vezes cada telégrafo deverá 
ser repetido. 

Não há um arquivo dessas mensagens 
na referida Rádio. Depois de 42 horas de 
transmitidas as mensagens são descartadas, 
jogadas no lixo. Assim sendo, a direção da 
emissora foi informada sobre a intenção da 
pesquisa e se comprometeu em guardar as 
mensagens para esse fim. 

Descrição preliminar dos textos 
Na cidade de Cruzeiro do Sul os textos, 

objeto de estudo da pesquisa em questão, 
recebem três nomes: telégrafos orais, avisos 
e mensagens. O primeiro é utilizado pelos 
funcionários da Rádio, e os dois últimos 
pelos ribeirinhos. 

Durante a conversa com o diretor da 
Rádio, ele se referia aos autores dos textos 
como “remetentes” e aos receptores, como 
“destinatários”, um indício de que essas 
mensagens são associadas ao gênero carta; 
todavia, seus textos curtos, próximos da 
conversação, nos remetem ao gênero bilhete 
ou mesmo aviso.

A maioria das mensagens apresenta 
o nome do seringal de origem, data, nome 
do enunciador e do enunciatário, e no final 
sempre tem uma saudação, como por exem-
plo: “abraços da mãe”, “fiquem com Deus”, o 
que também nos remete ao gênero epistolar, 
mais precisamente, cartas pessoais. 

Por que será que a Rádio se refere a 
esses textos como telégrafos orais? A que 
gênero pertencem esses textos? É carta ou 
bilhete? Essas questões serão discutidas no 
decorrer da pesquisa. 

A priori os textos dos ribeirinhos mos-
tram em traços firmes e inseguros conheci-
mentos linguísticos que permeiam entre os 
gêneros discursivos, aviso, bilhete e carta, 
tanto que são chamados de mensagens, 
avisos e telégrafos orais, de modo, que são 
inscritos com uma única finalidade, comuni-
car-se ante a distância geográfica. 

O que podemos afirmar neste momento 

é que as mensagens se trata de um gênero 
primário, com textos curtos, próximos da 
fala, sem muita complexidade na sua pro-
dução, elaborado em condições culturais 
específicas das comunidades ribeirinhas, de 
forma a constituir o seu enunciado.

O enunciado é um elo na cadeia da 
comunicação verbal. Representa a 
instância ativa do locutor numa ou 
noutra esfera do objeto do sentido. 
Por isso, o enunciado se caracte-
riza acima de tudo pelo conteúdo 
preciso do objeto do sentido. A es-
colha dos recursos lingüísticos e do 
gênero do discurso é determinada 
principalmente pelos problemas 
de execução que o objeto do sentido 
implica para o locutor (o autor). E 
a fase inicial do enunciado, a qual 
lhe determina as particularidades 
de estilo e composição. (BAKHTIN, 
1990, p. 308).

No caso dos textos em questão, o con-
teúdo preciso do objeto do sentido é uma 
informação, mais precisamente, uma notí-
cia, de alguém que está longe do receptor e 
que usa a escrita para as seguintes funções: 
informar (texto A), avisar (texto B), noticiar 
algum acontecimento familiar como nas-
cimento (texto C), solicitar (texto D), como 
fica evidente nas mensagens apresentadas no 
item a seguir. 

As mensagens enquanto práticas de 
letramento

Para compreender as práticas de leitura 
e escrita vivenciadas pelos ribeirinhos de 
Cruzeiro do Sul, foram considerados alguns 
questionamentos que Yunes (2003) julga 
como fundamentais para descrever essas 
práticas: qual a relação entre leitura e escrita 
e o modo de vida dos indivíduos? Qual o sig-
nificado dessa relação no cotidiano? Como os 
usuários representam e praticam a leitura e a 
escrita e que usos sociais lhes são empresta-
dos? Como se dá a circulação da leitura?  

Responder estes questionamentos ao 
investigar as práticas leitoras dos ribeirinhos 
possibilita compreender a familiaridade com 
a leitura e a escrita, por parte de homens e 
mulheres, em ofícios e condições sociais 
próprias de uma época e de um lugar, que se 
manifesta nos textos escritos sobre diferen-
tes assuntos, como se pode vê.

atenção Maiza em rio Juruá mirin 
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comunidade monte crito aviso que 
o seu beneficio já chegou e voc já 
pode tirar. (Texto A)
Atenção muito atenção; o Raimun-
do convida os time para participar 
de um torneio que acontecerá no 
dia 28 de julho no campo da foz 
do comprido e convida os seguin-
tes  times, time do santo Antônio, 
da Aldeota, Time do Boca do Peri-
quito, time da caichoeira, time do 
Formigueiro, time da Bhaia, time 
do Escuro e os demais times que 
queiram participarem, os prêmios  
são os seguintes 1 caixa bolacha e 
dois litros de refrigerantes para 
o 1º  lugar, 1 fardo de refrigeran-
te para o 2º  lugar, 1 caixa de re-
cheado e dois litros de refrigerante 
para o 3º  lugar e uma bola para o 
4º  lugar. (Texto B)
Atenção Elias no triunfo e Tercom 
no Caipora aviso que a Teanes ja 
ganhou nenê e o parto foi cesário 
mais  ela já  teve alta e o mesmo é 
um menino sobre o meu estado de 
saúde o medico passou os remédios 
e pedio retorno em agosto, e não 
vou esperar. (Texto C)
Atenção Marinês e Rosinês em rio 
liberdade seringal bom futuro, 
peço que vocês mande todos os do-
cumentos de vocês e certidão de ca-
samento para mim até quinta fei-
ra, peço para Zezinho que ele limpe 
a minha praia quando eu chegar ai 
nos conversaremos.  (Texto D) 

A análise dos textos das mensagens 
permite a distinção entre duas práticas de 
letramento: a escolarizada e a não escolari-
zada, de modo que o termo letramento é aqui 
utilizado na perspectiva sócio- interacionista 
da linguagem humana, definida por Bakhtin 
(1990) e adotada nos estudos de Kleiman 
(1995), que caracteriza práticas de letramen-
to escolarizadas como aquelas que são incor-
poradas ou produzidas sobre influência dos 
conhecimentos repassados no ambiente es-
colar, tais como a alfabetização e a gramática 
normativa; e, as práticas de letramento não 
escolarizadas, são resultados da interação 
social em outras instituições como a família, 
a igreja, o cartório, etc. em que não requerem 
necessariamente a passagem pela escola, ou 
condição de alfabetização.     

Os textos analisados apresentam as-
suntos distintos, suportes diversificados, 

sendo possível verificar em alguns dos textos 
escritos por moradores da cidade, o uso de 
práticas leitoras da era digital. Na leitura das 
mensagens dos moradores dos seringais é 
perceptível o uso de uma linguagem infor-
mal, próxima da fala, com erros gramaticais 
e ortográficos, e também textos redigidos de 
acordo com a norma culta, o que me permitiu 
uma primeira separação dessas mensagens 
em dois grupos: A: práticas de letramento 
escolarizadas, textos escritos por parentes 
dos ribeirinhos que residem no centro ur-
bano e grupo B: práticas de letramento não 
escolarizadas, textos escritos pelos próprios 
ribeirinhos.

As mensagens do grupo A são escritas 
por parentes dos ribeirinhos, pessoas que 
residem no centro urbano, seus textos de-
notam maior domínio da escrita e o acesso a 
meios de comunicação digitais; já as mensa-
gens do grupo B, escritas pelos ribeirinhos, 
evidenciam aspectos sociolinguísticos carac-
terísticos de pessoas que não tiveram acesso 
à escolarização, mas, que, ao seu modo, em 
virtude da necessidade de comunicar-se a 
distância, apropriaram-se da escrita.

Mensagens2

Bloco A

M.1
Atenção Ivandir, Alexandre e Francisco 

no rio liberdade colocação São Pedro, aviso 
que viajaremos nesta terça feira, queremos 
lhe parabenizar pela passagem  do seu ani-
versário, não foi possível estarmos junto de 
você para lhe abraçar, más tenha certeza que 
Deus está sempre ao seu lado para lhe pro-
teger, que sua vida seja sempre abençoada, 
abraços de sua mãe e de seu pai.

3 vezes
10,00
29.08.2011

M.2
Atenção Antonio Fábio na colocação 

lago do ceará, é com muita tristeza que co-
munico-lhe o falecimento do seu avó Paca, 
ocorrido neste domingo as 3:00 horas da 
tarde, peço que se conforme com a vontade 
de Deus, não se preocupe que sua mãe está 
bem  e a mesma está aqui comigo em Cruzei-
ro do Sul, retornaremos para thaumaturgo 
sexta feira, qualquer anormalidade avisarei, 
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o mais tudo bem, abraços de seu pai.
Pede-se a quem ouvir....
3 vezes
10,00

M.3
Atenção José e Marim no rio Tejo se-

ringal horizonte, aviso que viajei nesta terça 
feira, tenha cuidado com as minhas coisas 
que estarei chegando, o Baste pede ao Dio 
que ageite a cerca conforme combinaram e 
as mulheres fazem a faxina na casa que esta-
remos chegando na sexta feira, lembranças a 
Diomar e ao Dió, abraços da mãe.

2 vezes
6,00
17.08.2011

M.4
Atenção Maria Noemia no seringal 

triunfo, comunidade São Luiz, aviso-lhe que 
venha renovar a senha do seu cartão, pois 
está vencida, faça um jeito de vir no início de 
setembro, pois eu não tirei o dinheiro do mês 
de agosto, a Maria José pede para o Toim vir 
receber o cartão dele, pois ela não recebe, só 
ele, assina o tio.

3 vezes
10,00
29.08.2011

Bloco B
M.1

Atenção Antônio no Rio Cruzeiro do 
Vale, colocação Santo Antonio. Avizo que 
eu vin rezove tudo resovi do graça za Deus 
vamos viaja nesta cexta feira pela a parte 
da tardi Antonio venha mi pegar en Porto 
Walter venha na canoa do Naso mais u 
Ageu biju abraço para todos dai assina da 
esposa precupada Dalva tenha cuidado na 
horta Nedina. 

M.2
Atenção Antonio Barbosa da Silva 

no Riozinho cruzeiro do vale comunidade 
mororó aviso que em casa todos bem grassá 
a Deus somente saudade, Antonia a minha 
mãe chegol de manaus onti trazeno a Hele-
na si pude vin venha porque ela vai volta no 
dia 3 de Outubro abraço do pai.

M.3
Atenção Juarez na Aldeota primeiro de 

tudo abençoe as meninas por mim, aviso-
lhe que já ganhei neném, e o mesmo é um 
menino, estou bem. Peço que você venha 
domingo. Da esposa Elisiane

M.4
Atenção Michael e Maria Correia – 

Valparaíso comunidade Duas Madeirinhas 
– aviso que o retorno do Venâncio deu certo, 
ele tá com hepatite, mas não se preocupe. 
Estamos esperando o Marmud chegar para 
subir com ele. Não se preocupe que com o 
Venâncio tudo bem, quando subir levo ele. 
Vel fique aguardando aviso, pois vou  avisar 
no dia que o batelão chegar p/ você ir nos 
buscar na boca. Assina seu filho Venâncio e 
sua nora Maria Auxiliadora

M. 5
Programa Nonato Costa Boa Noite
Acre Cruzeiro do Vale comunidade 

Roma pesso que você com a música do  forro 
Boite saideira ofereço para meu esposo que 
é Edimar e meu filho José Maria Cleimar e 
para todos os flamenguesta e para pai ...mi-
nha mãe e para meu irmão vai um verso

O flamengo é ouro o flumenese é prata  e 
o vasco é um vira lata

Ass: ouvinte que perde um só programa
Maria de Jesus

M. 6
Boa noite meu querido amigo Nonato 

quero que você mim atenda com a música 
do Ze Roberto: Amor melhor que o seu. Eu 
auferenço por meus filhas Selso, Antonio, 
Cledson, tereza, Cicília, cheila, Claudete e 
moza, e para a minha comadre Francisca lá 
na portelinha, para o meu esposo José, para 
todos os meus netos principalmente para a 
clicinha, e para você.

Ass: Maria do Socorro
Do Seringal: Porto Alegre   

É possível, ainda, verificarmos que estas 
mensagens são destinadas a várias comuni-
dades e colocações1 rurais, o que demonstra a 
grande quantidade de pessoas que se comu-
nicam por meio desses telégrafos orais.

Quanto aos suportes utilizados, ve-
rifiquei que as mensagens do bloco A são 
digitadas e impressas em papel sem pauta, 
já as do bloco B são manuscritas em papéis 
diferentes, algumas em folhas avulsas de 
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caderno, outras em papel de embrulho de 
compras, ou mesmo em revistas ou panfletos 
comerciais. 

 Não sei ainda se esses panfletos e se 
as revistas que tem o verso utilizado para a 
escrita dos textos, circulam nos seringais, 
ou se é na cidade que os ribeirinhos têm 
contato com esse tipo de material impresso, 
como também não podemos dizer que é uma 
leitura comum dos mesmos. 

As mensagens do grupo A, escritas por 
parentes dos ribeirinhos que residem na 
cidade, apresentam erros de digitação e em 
alguns casos de ortografia, porém, estão 
mais próximas na norma culta. Apresentam 
concordância verbal e nominal.

O grupo B é composto de mensagens es-
critas pelos próprios ribeirinhos que residem 
nos seringais. Alguns textos aproximam-se 
da norma culta, porém é perceptível que 
alguns remetentes não dominam a escrita 
formal, cometem erros ortográficos, e em 
algumas situações não conjugam os verbos 
segundo a norma culta, seus discursos apre-
sentam marcas da oralidade, como é o caso 
das mensagens: M. 1 , em que escreve-se  
vin ao invés de vi,  graça za deus/ graças a 
Deus; ou na M.2 : trazeno/ trazendo; tardi/ 
tarde; si pude/ se puder ; onti/ ontem; como 
também na M.4: ele tá/ ele está; como na 
M.5: ovinte/ ouvinte.   

 Para os linguistas isto seria uma 
transcrição fonética, em que a fala interfere 
na escrita. Em nossa sociedade a instituição 
escolar valoriza o letramento autônomo e a 
escrita é colocada como superior a fala, nesse 
caso, estes textos não estão dentro da norma 
padrão e não podem ser considerados como 
práticas de letramento escolarizadas. 

Os estudos linguísticos mais recentes 
tendem a romper com essa supervalorização 
da escrita em detrimento da fala, passando 
a conceituá-las como processos distintos, 
no entanto, interdependentes, contínuas. 
Marcusschi (2003) aponta que a oralidade e 
a escrita são duas práticas sociais e não duas 
propriedades, de modo que as modalidades 
oral e escrita não constituem uma dicoto-
mia do certo e do errado, como se costuma 
aprender na escola, ambas possuem um 
continuum tipológico de práticas sociais de 
produção textuais em que uma interfere na 
outra. E por isso temos textos orais próximos 
da modalidade escrita e textos escritos que se 
aproximam da fala, como alguns textos dos 

ribeirinhos. 
No que diz respeito aos meus questio-

namentos apoiados em Yunes (2003) e ao 
uso dessas mensagens, pode-se dizer que a 
relação entre leitura e escrita com o modo 
de vida dos ribeirinhos é norteada princi-
palmente pela necessidade comunicativa, 
diante do isolamento geográfico e tecnoló-
gico desses sujeitos com os centros urbanos, 
sejam ou não escolarizados, apropriam-se da 
escrita para estabelecer relações sociocomu-
nicativas.

 As práticas de letramento desses 
sujeitos focalizam mais a escrita do que a 
leitura, pois as mensagens são escritas para 
serem ouvidas pela rádio, não havendo um 
contato direto do receptor da mensagem com 
o texto; neste sentido a leitura não pode ser 
considerada como a atividade central desses 
ribeirinhos que escrevem as mensagens.

Sobre as condições de letramento e 
escolarização dos destinatários e remetentes 
é válido ressaltar que compartilho dos con-
ceitos utilizados por Magda Soares (1998) 
em que alfabetizado é aquele que sabe ler e 
escrever, e, o letramento seria o estado ou 
condição que adquire um grupo social ou 
indivíduo ao se apropriar da escrita. 

O letramento é aqui considerado 
enquanto conjunto de práticas so-
ciais, cujos modos específicos de 
um funcionamento têm implica-
ções importantes para as formas 
pelas quais os sujeitos envolvidos 
nessas práticas constroem rela-
ções de identidade e poder. (KLEI-
MAN,1995-p. 11) 

 
No caso dos ribeirinhos que se comuni-

cam por meio dessas mensagens, podemos 
dizer que estes sabem ler e escrever, embora 
a fala interfira na escrita de seus textos, ou 
mesmo a escrita incorreta de palavras, isso 
não compromete a compreensão de suas 
ideias e pensamentos, e o texto cumpre com 
sua função primordial, a comunicação.

Quanto ao fato de serem ou não letrados, 
mediante as discussões na Pós-Graduação, 
embasadas pelas teorias de Kleiman (1995), 
Soares (1998) e Tfouni (1995), podemos 
afirmar que os ribeirinhos que escrevem 
estas mensagens são sujeitos letrados, suas 
práticas de letramento podem não ser esco-
larizadas, mas as condições sociais em que 
esses sujeitos se envolvem com a leitura e 
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escrita, com as próprias mensagens, as mú-
sicas escutadas pela rádio, os noticiários, o 
acesso aos livros, principalmente a Bíblia, ou 
revistas e catálogos, os fazem pessoas letra-
das. Haja vista, que, a escola é apenas uma 
das muitas instituições sociais de letramento 
para os sujeitos.

Analisando os dois grupos - A e B, verifi-
camos relações distintas desses sujeitos com 
o universo da escrita, uma vez que os autores 
dos textos do grupo A apresentam práticas 
de letramento escolarizadas, norteadas por 
um contexto social urbano, em que os textos 
são digitados e impressos, o que nos leva a 
considerar como uma prática de letramento 
mais moderna que as do grupo B, em que os 
textos são escritos a mão, utilizando diferen-
tes tipos de suportes: papel de embrulho, 
versos de panfletos e revistas. 

 Nos centros urbanos somos levados a 
ler e escrever constantemente, como para 
anotar um endereço, um número de telefone, 
uma lista de compras, enquanto nos serin-
gais a leitura e a escrita se restringem mais 
ao ambiente escolar, quando as escolas estão 
funcionando, na igreja e em casa quando se 
escrevem essas mensagens a serem trans-
mitidas pela rádio ou quando existe algum 
outro material impresso que possa ser lido. O 
que temos nesses dois grupos de mensagens 
são representações distintas da escrita.       

Não podemos menosprezar a escrita 
desses ribeirinhos, nem pelos erros orto-
gráficos nem pelas interferências da fala na 
escrita, principalmente se considerarmos 
esses textos enquanto um gênero primário. 
Segundo Bakhtin (2004), os gêneros primá-
rios nem sempre são planejados e são bem 
próximos da conversação, diferente dos 
gêneros secundários que são mais complexos 
como os textos científicos, as obras literárias 
ou textos jornalísticos que são produzidos em 
condições culturais mais complexas dentro 
da norma culta. 

O menosprezo da natureza do 
enunciado e a indiferença para 
com os detalhes dos aspectos gené-
ricos do discurso levam, em qual-
quer esfera da investigação, ao 
formalismo e a uma excessiva abs-
tração, desvirtuam o caráter his-
tórico da investigação, enfraque-
cem o vínculo da linguagem com a 
vida. (BAKHTIN, 1990. p. 251). 

Porém, em nossa sociedade o modelo de 
letramento dominante é o autônomo, em que 
se valoriza apenas um tipo de letramento, o 
letramento escolarizado, sendo a escrita con-
siderada um produto completo em si mesmo, 
desvinculada do contexto de sua produção. 
(Kleiman 1995). 

A sociedade letrada, ainda, considera os 
textos, com interferência da fala, como uma 
prática equivocada, havendo uma supervalo-
rização da gramática, o que remete a língua 
como algo estagnado, composta por regras 
imutáveis, contrariando os últimos estudos 
linguísticos que apresentam a linguagem 
enquanto uma construção social que está em 
constante mudança. 

O que me parece ocorrer é um equivoco 
do termo letramento, tornando-o restrito 
apenas a uma prática de letramento: a alfa-
betização, que se restringe a apropriação do 
código escrito mediante uma gramática nor-
mativa. Quando na verdade a noção de letra-
mento supera a valorização da norma padrão 
e o preconceito linguístico às manifestações 
da oralidade em relações comunicativas 
como as, aqui, apresentadas.  

Na visão de Signorini (2001) os textos- 
telégrafos orais, aqui, apresentados possuem 
um hibridismo não aceito pelas instituições 
escolares e pela academia, por ser uma 
escrita mesclada com a oralidade. E por er-
roneamente a fala ser desprestigiada em de-
trimento a escrita, os textos dos ribeirinhos 
acabam sendo vistos como um objeto não 
significativo, invisível na sociedade moderna.

Considerando a teoria da linguagem en-
quanto uma construção social que se modifi-
ca mediante a interação social é importante 
reafirmar que:

Todas as esferas da atividade hu-
mana, por mais variadas que se-
jam, estão sempre relacionadas 
com a utilização da língua. Não é 
de surpreender que o caráter e os 
modos dessa utilização sejam tão 
variados como as próprias esferas 
da atividade humana, o que não 
contradiz a unidade nacional de 
uma língua. A utilização da língua 
efetua-se em forma de enunciados 
(orais e escritos), concretos e úni-
cos, que emanam dos integrantes 
duma ou doutra esfera da ativi-
dade humana.( BAKHTIN, 1990, p 
280).
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Considerações finais
A análise do telégrafo oral pode nos 

dizer muito sobre o modo como cada co-
munidade, cada sujeito faz uso da língua. 
Evidencia diferentes tipos de enunciados, em 
que interlocutores e receptores se apropriam 
da escrita para noticiar, avisar, pedir, nego-
ciar, informar e tantos outros motivos para 
os quais os ribeirinhos escrevem.

Para essas comunidades pouco importa 
se escrevem dentro da norma padrão, a 
única preocupação é se o discurso veiculado 
chegará aos ouvidos do destinatário e se será 
compreendido, por esse motivo os telégrafos 
orais são repetidos quantas vezes for pedido 
e pago pelo remetente. 

No decorrer da pesquisa de mestrado 
tentarei caracterizar este gênero, por meio 
de suas características textuais e função 
social. Para este trabalho, os apontamentos 
a serem feitos são estes, mas durante estes 
meses iniciais de pesquisa, já almejo inúme-
ros aspectos referentes ao uso da língua que 
estarão no trabalho final. Este artigo configu-
ra-se apenas em um ensaio de uma pesquisa 
inicial nos estudos da linguagem, com pouca 
bagagem teórica, porém, com muita sede 
de investigar esta particularidade da cidade 
de Cruzeiro do Sul - AC, a fim de contribuir 
para a história da leitura no Acre, e ainda, 
registrar práticas leitoras que daqui a alguns 
anos não se sabe ao certo, inevitavelmente 
serão extintas diante da expansão dos meios 
de comunicação e da escolarização. 

Notas
1  Nome dado às antigas estradas de seringa de pro-
priedade de dois ou mais seringueiros.  Mesmo a extração da 
seringa não sendo mais uma prática dessas comunidades, os 
seringais ainda são divididos em comunidades e colocações.
2  Os textos - mensagens de rádio, utilizados no cor-
po do trabalho mantêm escrita original dos ribeirinhos, as 
mensagens do grupo A em letra Arial representam os  textos 
escritas por parentes dos ribeirinhos que residem na cidade, 
são mensagens digitalizadas, as   mensagens do grupo B em 
itálicorepresentam os textos escritos manuscritamente pelos 
ribeirinhos. 
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Literatura e ficção no espaço urba-
no

Os estudos, neste texto, voltam-se para 
a “ficção urbana” – que tem como pano de 
fundo o espaço citadino - com o objetivo de 
analisar as relações entre o sujeito e o espaço, 
o sujeito e o outro e o sujeito consigo mesmo, 
por meio das ações daqueles que o ocupam a 
partir dos romances Dois irmãos, de Milton 
Hatoum e O fotógrafo, de Cristovão Tezza.

A formação social que vemos represen-
tada na literatura são demonstrações das 
paisagens locais, sejam elas naturais ou artifi-
ciais, sempre em relação com o sujeito que as 
habita. Este universo social transposto para o 
ficcional é alvo de vários estudos assim como 
a literatura com base no meio urbano que 
tem ganhado destaque nas reflexões acerca 
das relações que se configuram no espaço. Os 
escritores: “Querendo desvendar a aventura 
humana..., se deparam com a cidade e seu 
caudal de problemas, consequências do im-
pacto da industrialização/urbanização sobre 
a vida de todos” (BARBOSA (org.), 2004, p. 
218). E sobre esse impacto tentam formar 
uma ideia quanto à configuração desse espaço 
formado pela confrontação sociocultural que 
desafia o olhar artístico dos autores a notar o 
prenúncio dos mistérios que os cercam.

Devido às sucessivas transformações 
político-culturais que produzem mudanças 
no modo de ver o “local”, o singular ou o 
diferente, é preciso refletir acerca desse con-
ceito. As especificidades locais, as culturas 
de grupos específicos, reivindicam atenção 
especial, diferente das que se recebiam em 
outros períodos literários. O acúmulo de ca-
pital por um centro e a aridez de outro, bem 
como a hibridez cultural e racial deram for-
ças à geração de vários “brasis”, tão distintos 
entre si que nem parece coexistir numa única 
nação.

Faz-se importante destacar a questão 
referente à representação da paisagem que 
também teve mudanças:

a partir do século XVI, a noção de 
paisagem emerge das novas técni-

cas de pintura e se expande para 
a literatura. A paisagem não pos-
suía um sentido de unidade, era 
um sentimento da natureza, re-
produzida como um éden em jar-
dins fechados, a que ela remetia 
(ROSENDAHL & CORRÊA (org.), 
2001, p.14). 

A mudança no modo do homem ver e 
relacionar-se com a natureza pode ser ob-
servada em Dois irmãos, de Milton Hatoum, 
pois a natureza nesta obra é representada 
em toda a sua vastidão - rios, florestas etc. 
- e não como uma paisagem de jardim que 
é construída por mãos humanas – prédios, 
praças etc. Distinções presentes nos dois 
romances aqui estudados, mas neles também 
encontramos semelhanças no que se refere 
à inadequação do sujeito com o meio que 
o cerca. As diferenças de outras regiões se 
fazem presentes no contexto geográfico, na 
linguagem, nos costumes e na cultura em ge-
ral. No entanto, sabemos que essa distinção 
não é recente, pois, desde a colonização do 
Brasil, as condições de formação já se dife-
renciavam de maneira considerável de um 
local para o outro.

Assim, pensando numa não hegemonia 
espacial/temporal, procuramos discutir a 
ideia de espaço nas obras de dois escritores 
contemporâneos de regiões geograficamente 
distintas: Cristovão Tezza que ambienta suas 
obras no Sul e Milton Hatoum, no Norte. 
A escolha de obras de escritores de regiões 
distintas geograficamente se justifica pela 
procura do não confinamento espacial ou 
temporal, mas sim um alargamento de visão 
quanto ao estudo do espaço, pois se sabe que 
a literatura não tem fronteiras. 

Em Dois irmãos, Milton Hatoum reto-
ma o tema do drama familiar e da casa que 
se desfaz. Diferente do primeiro romance, 
Relato de um certo oriente, há no segundo 
um único narrador que movido pela dúvida 
busca descobrir qual dos gêmeos, Omar ou 
Yaqub, é seu pai. O relato em Dois irmãos 
se dá em meio a “cacos dispersos” de outras 
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histórias, após trinta anos passados, quando 
quase todos já estão mortos. Esse narrador 
observador é testemunha privilegiada e 
busca construir sua própria identidade em 
meio às várias memórias dele, dos outros, de 
histórias que ouviu e guardou, ou dos fatos 
que presenciou do seu quartinho no fundo 
do jardim – espaço que já recria uma forma 
de encolhimento do sujeito na sociedade. 
Através de seu relato conhecemos as figuras 
de Omar e Yaqub, os dois gêmeos inimigos, 
um dos quais pode ter engravidado sua mãe, 
a índia Domingas, empregada/escrava da 
casa; a relação incestuosa de Rânia com seus 
dois irmãos; a dedicação exagerada da ma-
triarca Zana a Omar; o desalento de Halim, 
seu marido, preterido por esse amor exces-
sivo e todo o espaço da cidade de Manaus, 
por volta de 1950/1960, época de grandes 
transformações políticas tanto para a região 
Norte como para todo o Brasil.

Em O fotógrafo, o narrador por meio 
das personagens leva-nos a conhecer um 
fotógrafo de aluguel e todas as personagens 
que o cercam e passam por um momento de 
estranhas e grandes transformações que nem 
eles mesmos podem compreender. É no en-
tremeio de diversas cenas, passadas em um 
único dia, que são colocados em discussão 
temas como o dinheiro, Deus, a família, o 
processo de reificação do homem, as ações 
do cotidiano e a forma de vida da sociedade 
contemporânea.

Os romances, explícito ou implicita-
mente, deixam transparecer a forma como se 
configuram as relações no espaço individual 
e coletivo dos seres num momento em que 
se observa o império da forma líquida em 
relação às estruturas tradicionais da socie-
dade. O sociólogo Bauman, em seu livro Mo-
dernidade líquida (2001), discute essa ideia 
de sólido e líquido, que significa, de modo 
geral, a modernidade do imediatismo e dina-
mismo, suplantando as formas tradicionais 
de vida, processo pelo qual passou e passa 
a sociedade. As instabilidades nas relações 
familiares, nas crenças, foram extraordina-
riamente enfraquecidas. Em O fotógrafo, por 
exemplo, encontra-se a representação dessas 
e outras mudanças. No caso das relações fa-
miliares, encontramos a seguinte afirmação: 
“A família é uma instituição já sem função...” 
(TEZZA, 2004, p. 82). Se a família, uma 
das principais instituições na constituição 
da nossa sociedade já não tem função, cabe 

perguntar em que se firmam as estruturas 
sociais no mundo contemporâneo?

A partir dessas visões, os escritores aqui 
estudados podem ser vistos como arquitetos, 
sendo que cada qual, em sua região, constrói 
seu painel sob a perspectiva de aproximação 
ou afastamento entre o ambiente e o sujeito. 
Em O fotógrafo, os espaços estão estrei-
tamente ligados às estratificações sociais, 
parecem ganhar hegemonia de tal modo que 
o homem é sufocado pelas regras impostas 
por este espaço. Observa-se nas personagens 
a busca por uma adequação inalcançável, 
teimam em ser o que desejam na vida real, 
“... se via assim, tão bonita no papel e tão 
desesperadamente inútil na vida real, ela se 
ouviu dizendo em silêncio ao somar os pau-
zinhos daquele longo dia desde o seu corvo 
da guarda...” (TEZZA, 2004, p.210). Com 
tais inquietações, Tezza desbrava o tempo/
espaço escorregadio do presente, com todas 
as suas nuanças do inacabado e, portanto, 
de difícil interpretação, deixa expressivas 
reticências no lugar de conclusões, e o mais 
importante, sem perder em nada na impor-
tância que tem para aquele que o lê. 

Em Dois irmãos, Hatoum possibilita 
um desbravamento do passado que de certa 
forma deveria ser concluso, no entanto, está 
inacabado, pois é visto pelo viés do imaginá-
rio. Sempre há nele algo a ser completado e 
de alguma maneira diferente do presente, 
deixando a expectativa de que algo é ocul-
to, ou melhor, de que muitas coisas estão 
perdidas, pois não foram concluídas ou não 
ditas. Visto que a conclusão dessa imagem 
do passado depende unicamente do ser que 
viveu e contou. 

Tanto a narrativa de Tezza quanto a de 
Hatoum buscam os acontecimentos nas re-
miniscências da memória, se olharmos pela 
questão de que ambos contam algo. Porém, 
se observarmos para o tempo demonstrado 
em ambos os textos, no ato de narrar, veri-
ficaremos que um conta o presente – fatos 
próximos – o narrador funciona como uma 
câmera ao vivo, enquanto o outro - fatos 
distantes – o narrador relembra o tempo da 
infância. 

Por um lado, cabe dizer que há maior 
familiaridade com fatos narrados, mas que 
estão ocorrendo mais próximos aos leitores, 
uma vez que o romance O fotógrafo se passa 
em 2002, em meio às eleições presidenciais 
em que Serra e Lula disputavam o preito, 
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como o inchamento dos grandes centros 
que é fato bastante presente na vida dos que 
nele habitam ou dos que vivem no campo e 
sentem esvaziamento de seu meio. Por outro 
lado, mesmo em contato com uma narrativa 
“memorialística” como a de Hatoum, que 
trabalha no ato de narrar com o tempo 
passado e com o processo de formação de 
um grande centro, o leitor tenta, mesmo 
não conhecendo o local retratado ou dele já 
distanciado pelo tempo, criar imagens que 
facilitem a compreensão da história narrada.

Na construção do texto narrativo, seja 
do passado seja do presente - assim como no 
contexto real em que as pessoas se completam 
- sabemos que as personagens influenciam 
muito na compreensão da construção do es-
paço e do conjunto das personagens. Diante 
disto, diga-se que a construção do espaço na 
obra de Tezza é moldada não por uma única 
personagem, mas sim pelo conjunto delas, 
as quais fazem com que o tempo e o espaço 
e todos os fatos condensados em um recorte 
de tempo se misturem e se condensem tão 
fortemente que algumas nuances dos acon-
tecimentos poderiam passar despercebidas. 
No entanto, nas entrelinhas da narrativa po-
de-se observar a representação dos costumes 
locais que, com uma pitada de singularidade, 
demonstram o espaço e o tempo descritos: a 
falta de diálogos, a marginalização, e outros 
aspectos próprios dos centros urbanos.

Na ânsia de montar o quebra-cabeça 
do passado, as personagens de Hatoum, em 
Dois irmãos, buscam complementar suas 
vidas nas próprias memórias e nas memórias 
alheias. Verifica-se semelhança entre a nar-
rativa de Tezza e de Hatoum, pois em ambas, 
para prosseguir na arquitetura de suas his-
tórias, tanto no passado próximo como num 
mais distante, as personagens procuram, 
nos outros, o que falta para completar suas 
memórias, ideias que mesmo assim ficam 
aparentemente incompletas. Cabe, então, 
a quem lê a tarefa de preencher as lacunas 
deixadas no texto.

A artificialidade no romance
A cidade artificial ou a representação da 

visão física convertida para a imagística faz 
o ambiente se personificar, mas a conversão 
não exclui o valor do sujeito neste espaço 
personificado, pois: “o espaço se constrói 
a partir da busca que seus narradores em-

preendem, refletivamente suas inquietações, 
construção que é do discurso desses perso-
nagens interessados” (FREIRE, 2008, p. 
207). É a busca do eu pelas personagens dos 
dois romances que dão sustentação para as 
sequências descritivas espaciais.

Em Dois irmãos, a configuração do 
espaço se dá na busca do narrador-perso-
nagem, Nael, por sua identidade. Assim, ele 
reconstrói todo o caminho percorrido pelas 
personagens até mesmo antes de seu nas-
cimento. Já em O fotógrafo, o espaço é re-
construído a partir das transformações pelas 
quais todos passam sem terem consciência; 
essas transformações fazem com que todos 
estejam, de alguma forma, unidos por um 
único dia e como num efeito dominó, uma 
situação puxa a outra.

Embora em tempos distintos, verifica-
se que em ambas as obras a cidade é um 
atrativo. Neste sentido, em Manaus, na obra 
de Hatoum, observa-se o desordenado cres-
cimento urbano, mas a floresta ainda está 
bastante presente e na Curitiba de Tezza, no-
ta-se o resultado que a urbanização trouxe, a 
frieza que a proximidade de grande número 
de pessoas no mesmo espaço não consegue 
dispersar, se não intensificá-la. Quando a 
personagem Mara sai à rua e efetiva contato 
com uma vendedora de loja, ressalta-se 
na descrição física o aspecto camponês da 
personagem, talvez para indiretamente fazer 
relação ao fluxo de pessoas do campo para 
as cidades: “Era uma moça inteira de azul, 
o uniforme da loja com o logotipo no peito, 
e sorria, bochechas cheinhas de camponesa. 
Mara sorriu também” (TEZZA, 2004, p. 
112). A estudiosa Tânia Pellegrini, no artigo 
A ficção brasileira hoje: os caminhos da 
cidade, faz um breve mapeamento de alguns 
dos temas predominantes na ficção brasileira 
atual, em especial os urbanos e em relação à 
literatura e o urbano, afirma:

A industrialização crescente des-
ses anos vai – em ultima instância 
– dar força à ficção centrada na 
vida nos grandes centros urbanos, 
que incham e se deterioram, daí a 
ênfase na solidão e a angústia re-
lacionadas a todos os problemas 
sociais e existentes que se colocam 
desde então. (PELLEGRINI, 2002, 
p. 358).

O fato de as duas obras serem ambien-
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tadas em cidades pela lógica perceptiva das 
personagens, em contato com os espaços 
demonstrados, mostra-nos que ambas são 
narrativas urbanísticas. Em ambas, as perso-
nagens estão em processo de transição, pois 
estão em busca de sua identidade, passam 
por transformações junto com o espaço 
e em função dele, uma vez que, diante da 
nova visão, tentam encontrar no outro e a si 
próprio. Na obra de Tezza, o fotógrafo busca 
explicar sua inquietação nas personagens 
que o cercam, como sua própria esposa e a 
moça que o contrataram para fotografar. Na 
obra de Hatoum, Nael, o narrador-persona-
gem, busca nos gêmeos as características de 
si mesmo, o seu Eu.

A cidade e a ficção
Manaus foi instituída Zona Franca no 

final dos anos 1960, provocando o aumento 
de sua população em pelo menos cinco vezes. 
Consequentemente, os problemas urbanos 
se intensificaram e se mostraram mais con-
fusos. Período fortemente marcado pelo rea-
lismo de um passado distante demonstrado 
no livro de Hatoum aqui estudado.

Em contraponto, na Curitiba de Tezza, 
que por sua vez representa uma cidade do/
no presente – início do século XXI - tem-se 
a presença dos problemas urbanísticos de 
metrópole. Isto é, em ambas as cidades, que 
servem como pano de fundo aos textos, há 
recriação da destruição do espaço acolhedor 
pelo processo urbano. Mas em um – Dois 
irmãos - temos o “progresso destruidor” em 
fase de implantação e no outro – O fotógrafo 
– o resultado deste “progresso”, no qual a 
insegurança, em todos os aspectos, é latente. 

A cidade da infância é imortalizada em 
Hatoum; já em Tezza a cidade representada 
aparece adulta e pronta, não se vê a mistura 
de cidade e campo, pois o campo já foi des-
tituído e o urbano impôs sua presença tão 
exuberante quanto exuberância da floresta 
em Manaus. Há, no entanto, há também 
semelhança, pois da mesma forma que a exu-
berância da floresta, o espaço desconhecido 
assusta na obra de Hatoum, a exuberância 
da cidade e o espaço conhecido também 
assustam, na obra de Tezza, às personagens 
que não acompanham a rapidez das trans-
formações. Em O fotógrafo, a paisagem e os 
conflitos deixam o sujeito em completa con-
fusão interior, o que reflete no seu exterior: 

“a sensação de que é o homem errado no lu-
gar errado e fazendo a coisa errada” (TEZZA, 
2004, p. 10). A cidade cresce enquanto a na-
tureza se esvai: “uma bela vista, inteiramente 
de artifício: prédios, luzes. Ruas, trechos de 
praças; muito ao fundo, o cinza já escuro do 
céu” (TEZZA, 2004,  p. 144).

Em Hatoum, a cidade ainda se encontra 
em processo de formação, pois o ambiente e 
os habitantes se relacionam sem que um ou 
o outro se destaque, a relação é de igualdade 
transformacional: 

Via um outro mundo naqueles re-
cantos, a cidade que não vemos, ou 
que não queremos ver. Um mundo 
escondido, ocultado, cheio de seres 
que improvisam tudo para sobre-
viver, alguns vegetando, feito a ca-
chorrada esquálida que rondava 
os pilares das palafitas (HATOUM, 
2006, pp.59-60).

A visão artística do autor é semelhante 
à visão do mensageiro veneziano da obra As 
cidades invisíveis, de Ítalo Calvino. Nessa 
obra, o mensageiro, com a peculiaridade do 
seu olhar, faz com que as cidades visitadas 
fiquem ainda mais interessantes e diferen-
ciadas das descritas por outros mensageiros. 
Neste sentido, observa-se que as cidades 
se transformam em diferentes cidades 
dependendo do olhar que cada autor lança 
sobre ela, seja para mostrar os centros, ou os 
subúrbios, o beco, ou o belo, usando aqui as 
palavras de Ligia Chiappini (1995). O espaço 
também se configura através das atitudes de 
seus ocupantes, ou seja, da interação entre 
seres e lugares. 

Relações entre sujeitos e espaços
O des/significado que o local impõe aos 

sujeitos estabelece uma nova perspectiva 
humana. O conflito existencialista cria uma 
realidade inquietante que gera a desperso-
nalização pessoal na ligação estreita entre o 
espaço e os sujeitos, criando uma não unifor-
midade, mas sim, uma espécie de recolocação 
ou readequação: “a cidade... só é uniforme na 
aparência, não se abre ou se revela completa-
mente a todos os seus habitantes” (FREIRE, 
2008, p.241). Enquanto para uns a cidade 
ainda é o espaço das oportunidades, para 
outros, é o confinamento, pois a cidade não 
se deixa ver em sua des/uniformidade.

Não seria irrelevante pensar num fato: 
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se fizéssemos uma pesquisa da visão que 
cada habitante tem do seu espaço vivido, 
notaríamos que ela se diferenciaria de uma 
pessoa para a outra, pois depende da sensibi-
lidade de cada ser para coletar as diferentes 
características nas paisagens e se o sujeito 
não possuir uma sensibilidade acurada, 
verá uma falsa uniformidade no espaço que 
habita. 

Outro aspecto relevante é o fato de que 
tanto Tezza quanto Hatoum olham para a 
vida nas cidades e demonstram não só a 
relação de sujeitos com outros sujeitos, mas 
principalmente a relação dos sujeitos com 
o espaço que ocupam. Esses dois autores, 
mesmo que de regiões distantes, recriam 
acontecimentos que afetam a vida familiar, 
porém não se fecham nos problemas que 
ocorrem somente nesse espaço, pois eles 
ampliam para tudo o que o espaço citadino 
abarca e utilizam do convívio particular 
para posteriormente alcançar os vínculos 
das personagens com a sociedade em geral 
e, em especial, com o citadino. Quando a 
personagem Mara, em O fotógrafo, pensa no 
seu esposo, o professor Duarte, faz reflexões 
sobre como ele se coloca no espaço: 

... não coincide com o espaço que 
ocupa no espaço, sobra um peda-
ço de braço, sobra uma inclinação 
de cabeça, sobra um olhar para 
a praça, onde ele parece não ver 
nada, como se Duarte não quisesse 
estar exatamente onde estava, ain-
da que a mão gentil se estendesse 
a ela para indicar o caminho, em 
frente à livraria ... (TEZZA, 2004, 
p.105).

Em Dois irmãos, é a personagem Yaqub 
que não consegue se reintegrar ao espaço 
do qual foi forçado a sair aos treze anos de 
idade:

Era um tímido e talvez por isso se 
passasse por covarde. Tinha ver-
gonha de falar: trocava o pê pelo 
bê (Não posso babai buxa vida!) e 
era alvo de chacota dos colegas e de 
certos mestres que o tinham como 
um rapaz rude, esquisito: vaso mal 
moldado (HATOUM, 2000, p. 30).

Os espaços em que se originam as 
narrativas não podem ser vistos como mero 
pano de fundo, pois a complexa relação 
dele com os seres reais ou imaginários que 

no local coabitam faz a importante tarefa 
de retirar dos conflitos que se estabelecem 
a individualidade da diversidade de cada 
lugar, que se articula com o exterior e o inte-
rior de seus ocupantes. Neste sentido, dizer 
que o espaço ficcional nunca é um simples 
cenário é muito pertinente. É nesta linha de 
pensamento que quando Freire menciona do 
percurso tortuoso das personagens dos dois 
primeiros romances de Hatoum: Relato de 
um certo oriente e Dois irmãos, cita também 
os conflitos das personagens de todo roman-
ce contemporâneo.

Do percurso tortuoso que todos es-
ses personagens fazem fica a cer-
teza de que não há final possível 
para a trama de que são parte, não 
há remissão, redenção e epifania 
possível para o herói do romance 
contemporâneo, sempre inquieto, 
muitas vezes frustrados, nem há 
conclusão para sua inquietação 
(FREIRE, 2008, p. 247).

Hatoum revela o real sobreposto ao 
imaginário, o espaço citadino é fortemente 
marcado por uma espécie de denúncia, sua 
narrativa adota o aspecto de forte busca às 
reminiscências da memória. Em Dois ir-
mãos, a trama é entrecruzada por emoções e 
apontamentos do narrador, que faz a recon-
figuração do espaço que circundou sua vida, 
até mesmo antes de ela começar, numa espé-
cie de tensão existencial ligada diretamente 
às recordações que refletem mais insucessos 
que sucessos, o que causa inevitáveis pertur-
bações no imbricamento das ideias. 

Tezza sabe que a confusão do real es-
paço citadino transtornará a indiferença do 
sujeito para com o outro e o fará desconfiar 
dessa construção de novo sistema, ao levar 
para ficção a realidade, Tezza revela o escon-
dido que as máscaras sociais tentam inibir, 
o desejo das personagens pelas aparências 
demonstra o paradoxo da procura pelo au-
têntico no mundo moderno. 

Por fim, é a partir das inquietações das 
personagens que se vê o reflexo do presente. 
O espaço da cidade transforma-se em espaço 
romanesco através da reprodução da destrui-
ção dos vínculos sociais, como num processo 
de metamorfose espacial. As duas narrativas 
demonstraram-se como uma espécie de 
colcha de retalhos ou como disse o narrador 
de Dois irmãos “cacos dispersos”, mas que 
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recompostos formam a tela do passado e é 
esta tela que permite a representação dos 
costumes e espaços citadinos numa recria-
ção do processo de formação urbana e das 
relações que a presença de pessoas em um só 
espaço propicia. 
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Introdução
Em meados da década de 1990 desta-

camos vários movimentos internacionais 
instituídos em defesa da Educação Básica, 
como a Conferência Mundial de Educação 
para Todos a nível internacional, a Consti-
tuição Federal de 1988, o Plano Decenal de 
Educação (1993-2003), e a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, Lei 9.394/96, em 
âmbito nacional. Esses e outros documentos 
importantes traçam o perfil do conceito de 
Educação Básica a ser mundializado. Neste 
caso, o Estado do Acre durante o período 
analisado utilizou-se de diversos métodos e 
estratégias para através de politicas educa-
cionais melhorar a oferta e a qualidade do 
ensino, vinculando-se sempre  a relação de 
trabalho e educação.

Esse arcabouço legal agregado a outros 
parâmetros da educação nos faz refletir so-
bre o processo de formação do sujeito para 
o mercado de trabalho e para as práticas 
sociais. Neste sentido, o ensino médio como 
uma das etapas da educação básica é de 
fundamental importância para preparar o 
sujeito para enfrentar essa realidade. Esta 
nova proposta de Educação Básica induz os 
respectivos sistemas públicos de ensino do-
sestados e municípios proceder um processo 
de descentralização da educação e de algu-
mas esferas públicas da sociedade. Com isto, 
os estados começaram em um processo lento 
realizar uma descentralização da educação, 
onde ocorreu a municipalização da oferta 
do Ensino Fundamental. Com todas estas 
novas medidas o ensino médio passou a ser 
gerenciador pelo Estado. 

Objetivos
Temos como objetivos nesta pesquisa 

que ainda está em andamento, analisar as 
políticas locais no que se refere à oferta e 
democratização da Educação Básica no Acre, 
mais especificamente a politica educacional 
referente ao ensino médio após a aprovação 

da LDB, Lei 9.394/96, assim como localizar 
os planos de governo dos últimos quinze 
anos, particularmente, as políticas educacio-
nais adotadas pelo governo estadual durante 
as gestões do Partido dos Trabalhadores, 
analisando a legislação e os documentos 
referentes a politica educacional no âmbito 
estadual, e identificando as informações 
a respeito do ensino médio. Objetivamos, 
também, analisar a oferta do ensino médio e 
do modelo de organização curricular desen-
volvido.  

Material e Método 
O nosso estudo procede da análise de 

conteúdo e nosso objeto foi à legislação e 
os documentos referentes aos planos de 
governo no que diz respeito à política edu-
cacional no pós LDB 9.394/96, mais especi-
ficamente na análise dos planos e diretrizes 
educacionais referentes ao ensino médio 
que foram encontrados e disponibilizados 
pela Secretaria Estadual de Educação. Para 
a fundamentação teórica foram realizadas 
leituras de autores como FRIGOTTO, CIA-
VATTA, RAMOS (2010), que tratam sobre 
a educação profissional nos últimos anos. 
FRIGOTTO (2011) aborda a relação da escola 
com o mercado de trabalho. DAMASCENO e 
SANTOS (2011), analisam as questões sobre 
as principais politicas educacionais no Acre 
no período 1999 a 2009, entre outros autores 
que apresentam abordagens importantes 
relacionados ao ensino médio.

Resultados e Discussões 
Democratização do Ensino Médio 
no Estado do Acre

Nas análises dos documentos identi-
ficamos a estruturação do ensino médio no 
Acre ocorrida no período analisado, a partir 
da aprovação de alguns financiamentos 
feitos pelo governo federal em convênio com 
o Estado do Acre, que estabeleceram fontes 
de recursos estáveis e significativas para este 
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segmento da educação. Utilizando os dados 
disponíveis no site do Instituto Nacional de 
Educação e Pesquisa – INEP, elaboramos 
um gráfico demonstrando a realidade das 
matrículas no ensino médio no Acre.

 
Fonte: INEP/MEC

Conforme o gráfico acima, observamos 
que os índices de matrículas aumentaram no 
decorrer dos últimos anos, considerando que 
é a  partir dos anos de 1999 que o governo 
da frente popular utiliza estratégias e toma 
medidas que, pelo que comprova o gráfico, 
induziu um aumento significativo das matrí-
culas, o que reconhecidamente representa o 
aumento do acesso, não necessariamente da 
qualidade do ensino oferecido aos cidadão 
nesta etapa da educação básica. Efetivamen-
te se apresenta um quadro que comprova o 
aumento do acesso dos sujeitos ao ensino 
médio.

O plano de gestão do governo estadual 
do Acre durante os últimos dez anos aplicou 
no âmbito educacional algumas alterações 
no que se refere ao ensino médio. Inicial-
mente foi promovida uma reordenação dos 
zoneamentos em que foram divididos em 
cinco zonas, assim facilitou a organização 
das escolas em detrimento da necessidade 
da comunidade. Algumas escolas passaram 
por reformas, outras foram construídas e 
seus projetos arquitetônicos padronizados, 
em 1999 no início do seu primeiro manda-
do, a frente popular encontrou 49 escolas 
de ensino médio, no final do ano de 2006 
identificamos 69 escola de ensino médio em 
funcionamento.

Segundo constatado nos documentos 
analisados no INEP e no documento Acre 
em Números, os índices de matrículas de 
alunos, no ano de 1999, era de 22.832 alunos 
matriculados no ensino médio regular, com 
uma taxa de aprovação de 58% e somente 
24% de abandono escolar. Em 2006 já eram 

matriculados 32.044 alunos na rede estadual 
sendo que a aprovação foi de 69,5%, 13,3% 
reprovados e 17,2% de abandono. Já em 2009 
eram 34.765 matriculados, apresentando 
apenas 74,5 de aprovação e somente 7,8% de 
reprovação e 13,1% de abandono.

Fonte: SAEB/INEP

Reforma Curricular
Com relação aos dados estatísticos obti-

dos referentes ao número de alunos matricu-
lados nesse período, a Secretaria de Estado 
de Educação (SEE/AC) identificou que o 
grande problema na organização pedagógica 
das escolas era o excesso de turmas, com isto 
foi elaborado um projeto piloto de estrutura-
ção curricular semestral na Escola de Ensino 
Médio José Rodrigues Leite durante os anos 
de 2000 a 2003. A organização semestral de 
horários e disciplinas ocasionou assim uma 
mudança da organização curricular. 

O currículo foi organizado por série 
anual, apresentando uma carga horária de 
1.080 horas e 208 dias letivos para o ENSI-
NO DIURNO e 880 horas para o ENSINO 
NOTURNO, atendendo assim, o que dispõe 
o artigo 24, inciso I da Lei nº 9394/96, con-
forme matrizes curriculares, sendo dividido 
o ano letivo em 2 semestres. As disciplinas 
eram oferecidas em blocos concomitante, as 
horas aulas foram consideradas no seu senti-
do cronológico de 50 minutos para o ensino 
diurno e 60 minutos para o ensino noturno 
que deveria ser organizada de acordo com o 
regimento escolar de cada escola, assim como 
dispõe no art.3 da Instrução Normativa n°06 
de 20 de Abril de 2010.

Os blocos de disciplinas foram traba-
lhados pela escola de forma concomitante, 
possibilitando ao aluno cursá-lo alternada-
mente, garantindo a integralidade dos com-
ponentes curriculares com seus respectivos 
programas de estudo e suas cargas horárias. 
Um fato que influenciou a diminuição do 
abandono escolar, pois nos casos de repro-
vação de disciplinas permitiu ao discente 
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recuperar a disciplina no seu contra turno. A 
reforma curricular da Escola José Rodrigues 
comtemplou em 2004 as demais escolas 
da rede estadual, entretanto, durante a 
aplicação efetiva da semestralidade foram 
encontrados déficit nas disciplinas de Por-
tuguês, Matemática e Física. Sendo assim, 
culminou-se no aumento da carga horária 
das disciplinas, se constituindo no resultado 
dos debates realizados nos últimos três anos 
entre os professores da rede e a Secretaria 
de Educação, que estabeleceu a necessidade 
de ampliar o tempo de trabalho de algumas 
disciplinas para que se pudesse responder ao 
déficit de conteúdos herdados de anos ante-
riores de escolarização, bem como, para que 
se pudesse aprofundar o debate científico 
entre os alunos e professores. 

A SEE/AC decidiu que cada escola 
faria sua adequação do currículo de acordo 
com a realidade da comunidade escolar. Só 
que identificamos ao analisar esses dados 
um déficit no sentido de que ao ocorrer esta 
“adequação” a qualidade do ensino médio 
teve suas variantes, pois quando se diferencia 
o conteúdo não ser pode garantir sua total 
qualidade. Entendemos que,

O currículo diz respeito à seleção, 
a sequenciarão e à dosagem de 
conteúdos da cultura a serem de-
senvolvidos em situações de ensi-
no-aprendizagem. Nesse sentido, 
a história do currículo se confunde 
com a história da própria escola. 
Desde sua mais remota origem, 
na Antiguidade, essa instituição 
define-se pelo lugar onde se ensi-
na algo a alguém, onde se difunde 
o saber considerado necessário e 
passível de ser ensinado (e apren-
dido) de forma sistematizada. 
(SAVIANI, p.141, 2006).

FONTE: SAEB/INEP

O processo de reformulação do currí-
culo das escolas estaduais do Acre ocorreu 

fundamentalmente pela tentativa de ade-
quação a realidade de cada comunidade, mas 
sempre tendo como bases os parâmentos das 
matrizes curriculares nacionais.

Educação Profissional 
A educação profissional é um conceito 

que abordado na LDB 9394/96 e comple-
mentada com o decreto de nº 5.154/2004, 
discute as finalidades do ensino médio 
buscando superar a determinação histórica 
do mercado de trabalho sobre essa etapa de 
ensino, seja na sua forma imediata, predomi-
nantemente pela vertente profissionalizante, 
seja de forma mediata, pela vertente prepa-
ratória para uma profissão. Assim, a política 
de ensino médio foi orientada pela constru-
ção de um projeto que supere a dualidade 
entre formação específica e formação geral 
e que desloque o foco dos seus objetivos do 
mercado de trabalho para a pessoa humana, 
tendo como dimensões indissociáveis o tra-
balho, a ciência, a cultura e a tecnologia. A 
educação de caráter técnico de nível médio 
dever ser oferecida de maneira concomitante 
assim como rege a legislação (art.n°36, da 
Lei 9.394/1996 de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional).

O Estado do Acre começou no período de 
2004-2005 a desenvolver esta nova formar 
de integração do ensino médio com os cursos 
profissionalizantes, tendo como objetivo 
desenvolver as capacidades e habilidades de 
cada educando para o mercado de trabalho 
através dos cursos técnicos de capacitação. 
O estado fundou em 2005 o Instituto Dom 
Moacir, onde é oferecido até os dias atuais 
cursos profissionalizantes integrados com 
o ensino médio. O Instituto de Desenvolvi-
mento da Educação Profissional Dom Moa-
cyr (IDM) surgiu a partir da antiga Gerência 
de Educação Profissional (GEPRO), que fun-
cionava como parte integrante da Secretaria 
de Estado de Educação.  Em 2005, com base 
em uma proposta do poder executivo, e pelas 
crescentes demandas, o Instituto foi elevado 
à categoria de Autarquia Estadual, através da 
Lei 1.695, de dezembro do mesmo ano.

A partir daí, o Instituto Dom Moacyr 
passou a ser um órgão responsável por 
coordenar a política pública de educação 
profissional do estado, adquirindo autono-
mia administrativa, financeira e pedagógica, 
passando a acompanhar e avaliar também 
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as ações de educação profissional de caráter 
privado.

A criação do Instituto Dom Moacyr é 
reflexo da visão do governo de que o desen-
volvimento socioeconômico do Acre depende 
de mão de obra qualificada para atuar nos 
mais diversos setores, portanto, oferecer  
educação profissional para  jovens e adultos, 
que precisam estar preparados para atuarem 
no mercado de trabalho.

Para atender as constantes e mutáveis 
demandas, o Instituto dispõe de Centros de 
Educação Profissional (também chamados 
de unidades descentralizadas), com atuação 
em diversas áreas. Com os centros, a insti-
tuição tem promovido ensino, pesquisa e ex-
tensão para garantir a inclusão social através 
de formação, aperfeiçoamento e atualização 
profissional. São seis unidades que oferecem 
cursos de Nível Técnico e de Formação Ini-
cial e Continuada (cursos mais curtos que 
os de nível técnico) para jovens e adultos. 
Elas estão localizadas nos municípios de Rio 
Branco, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro e 
Xapuri.

As ofertas de qualificação dessa rede são 
geradas a partir de pesquisas de demandas e 
tem como público-alvo prioritário os benefi-
ciários dos programas sociais cadastrados no 
CAD-Único e trabalhadores atendidos pelas 
secretariais setoriais do governo.

Os planos de curso são construídos com 
a participação de diversas pessoas: gestores, 
mediadores de aprendizagem, técnicos e 
comunidade. A participação é efetivada por 
meio de oficinas e audiências públicas.

O Instituto Dom Moacyr possui fer-
ramentas de gestão diferenciadas e que 
favorecem o fortalecimento da instituição, 
como o Sistema de Avaliação Institucional, 
por meio dele, o Instituto avalia, utilizando 
metodologias participativas, seus processos, 
resultados e impactos na realidade social em 
que atua. Este Sistema é aplicado a todas 
as unidades descentralizadas e à unidade 
central.

A instituição trabalha com um modelo 
de gestão democrática envolvendo os setores 
público e privado. Nesse processo, o que se 
propõe é a possibilidade de compartilhar a 
responsabilidade social da educação através 
do estabelecimento de parcerias, onde a ope-
racionalização das ações se dá por meio de 
projetos que se baseiam nos objetivos, metas 
e atividades definidas no Plano de Desenvol-

vimento Institucional (PDI).
A oferta de educação profissional pelo 

Instituto Dom Moacyr tem aumentado a cada 
ano, o que é coerente com o surgimento cada 
vez maior de demandas do Acre, um estado 
que está em constante crescimento. Só no 
ano de 2011 o Instituto ofertou 10.713 vagas. 
Desde sua criação, em dezembro de 2005, o 
instituto já ofertou mais de 42 mil vagas para 
jovens e adultos em todos os municípios do 
estado. A meta para 2012 é chegar a 13 mil 
vagas técnicas.

Entretanto, para alguns pesquisadores 
do assunto como FRIGOTTO, CIAVATTA E 
RAMOS, 2010, entre outros, o tema é motivo 
de grandes críticas, pois para os pesquisa-
dores a revogação do decreto de n°2.208/97 
foi uma forma de controlar a expansão dos 
grupos financiadores do Sistema “S” que 
estavam tomando grandes proporções no 
ensino profissionalizante. Neste sentido, o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pro-
mulgou o decreto de nº 5.154/2004 de julho 
de 2004, assim o estado passaria então a ser 
o principal financiador do ensino profissio-
nalizante, tomando para si a responsabili-
dade, reforçando o direito previsto na LDB 
9.398/96. 

Formação Docente
É importante observar que no Brasil 

nos anos 1990 cerca de 16,6% dos professo-
res das séries finais do ensino fundamental 
e 8,7% daqueles que atuam no ensino médio 
não possuíam  a formação mínima exigida 
pela legislação (art. n. 62 e 87, parágrafo 4º 
da Lei 9.394/1996 de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional). 

Com o objetivo de induzir e fomentar 
a formação inicial e continuada de profis-
sionais de magistério foi desenvolvido um 
número significativo de ações, das quais se 
destacam: a constituição da rede nacional de 
formação continuada, estruturada a partir 
de instituições superiores que já atuavam na 
formação inicial de professores por meio de 
seus cursos de licenciatura; o Plano Nacional 
de Formação dos Professores da Educação 
Básica (PARFOR); e a Universidade Aberta 
do Brasil (UAB) para ampliar e interiorizar a 
oferta de cursos de educação superior. 

Os programas de formação se esten-
dem também a profissionais não docentes 
e comunidade escolar. Acrescente-se, que 
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foi instituída a valorização dos docentes 
com a Emenda Constitucional nº 14, de 12 
de setembro de 1996, e regulamentado pela 
Lei nº 9.424, de 24 de dezembro, conferindo 
ao magistério um avanço significativo na 
profissionalização da carreira docente. Esta 
política foi substituída pelo FUNDEB - Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação, que contempla não 
apenas o ensino fundamental, mas também a 
educação infantil e o ensino médio. É impor-
tante destacar que a formação dos docentes 
em nível superior parte de um politica da 
esfera federal.

No Acre a cenário não poderia ser di-
ferente, contudo, foi realizado um parceira 
entre UFAC- Universidade Federal do Acre 
e a SEE-AC Secretaria Estadual de Educação 
do Acre, e Prefeituras/Secretarias Munici-
pais de Educação e Cultura- SEMECS para o 
cumprimento da exigência da LDB 9.394/96. 
Foi desenvolvido o Programa Especial 
de Formação de Professores para a 
Educação Básica- PEFPB, iniciado em 
entre 2001 a 2006, que formou centenas de 
professores de nível superior, contemplando 
profissionais que atuavam na zona rural  nas 
quatro séries inicias do Ensino Fundamental 
e Médio, nos cursos de licenciaturas plenas 
nas áreas das Ciências Biológicas, Letras 
Português, Matemática, Geografia  e Edu-
cação Física, com o objetivo de capacitar os 
docentes para uma ampliação de seus conhe-
cimentos.

O Programa Especial de Forma-
ção de Professores para a Educação 
Básica- PEFPB abrangeu seis dos cursos 
de licenciatura plena na modalidade presen-
cial em regime modular, perfazendo um total 
de trinta e sete turmas com 1.526 alunos, 
que atuavam nas escolas da rede estadual e 
municipal segundo a Secretaria de Educação. 
O programa atendia professores de todos 
os municípios do acre, preferencialmente 
os da zona rural, exceto na capital que con-
templou, também, vagas para comunidade. 
Alguns problemas foram enfrentados como 
dificuldade de deslocamento pelos docentes, 
pois tinham que administrar o trabalho e a 
rotina nas salas de aula. 

Sendo assim, a UFAC durante o período 
de 2004-2008 ofereceu a segunda etapa des-
ta formação, dividindo em oito macro polos 
para melhora o atendimento aos alunos dos 

cursos, sendo oferecidos ao todo cerca de  
2.389 vagas distribuídas entre todos o muni-
cípios do estado do Acre.

Atualmente foi realizado no período 
2007-2011 em parceira novamente com a 
UFAC o PROFIR–PROGRAMA DE FOR-
MAÇAO ESPECIAL DE PROFESORES 
DA ZONA RURAL E URBANA, o mesmo 
contemplou os docentes da zona urbana e 
rural dos municípios que não foram contem-
plados atingidos pelo programa anterior. No 
PROFIR foram graduados ate 2011 cerca 
de 2.500 professores, nos cursos de Letras/
Português, Ciências Biológicas, Matemática, 
História, Geografia, Educação Física e Peda-
gogia, que duraram seis anos e teve um custo 
em média de 18 milhões de investimentos por 
parte do Estado. Mas além da UFAC em 2007, 
a Universidade Aberta do Brasil (UAB) atuou 
no Estado com os cursos de licenciatura em 
Pedagogia e Artes, na modalidade EAD. Os 
cursos foram oferecidos pela Universidade 
de Brasília (UNB) que atendeu cerca de 1.700 
professores das redes estaduais e municipais. 
A política de formação continuada para os 
professores é uma ação efetiva do governo da 
Frente popular. Com isto, o principal objeti-
vo do estado está próximo de ser alcançado, 
ter 100% dos docentes graduados em nível 
superior nas suas respectivas áreas de atua-
ção, pois segundo os dados do INEP/SAEB, 
83 % dos professores já possuem certificação 
em alguma licenciatura plena.

FONTE: INEP/SAEB

Segundo GENTILLI (2002, p.23) tudo 
isto trata-se de  articulação neoliberal de su-
bordinar a produção do sistema educacional 
para atender as demandas que o mercado 
de trabalho formula cada vez mais para os 
profissionais da educação. Entretanto, ape-
sar de todas suas orientações não podemos 
deixar de admitir a inclusão cultural, social 
e econômica dos professores da rede de en-
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sino, permitindo uma melhoria na qualidade 
de vida, proporcionada pelo nível superior, e 
por consequência, uma melhoria salarial.

Conclusão 
A pesquisa foi desenvolvida com base 

na análise de documentos, destacando, 
essencialmente, algumas políticas públicas 
educacionais desenvolvidas pelo governo do 
Estado do Acre no pós LDB 9.394/1996, com 
o recorte para as administrações realizadas 
pelo governo do Partido dos Trabalhadores 
entre 1999 até 2010. Nessa perspectiva este 
estudo se dedicou a pesquisar os avanços 
na educação, mais detidamente ao ensino 
médio, ou seja, a organização da última 
etapa da educação básica, se limitando a 
análise da democratização do acesso ao en-
sino, observando os dados de matrículas, a 
reformulação curricular, a integração com o 
ensino profissional e por fim, a formação de 
professores da rede pública de ensino.

Desta forma esse estudo desenvolveu 
uma breve análise da política educacional 
referente ao ensino médio no Acre, não se 
responsabilizando por um estudo sobre a 
qualidade dos dados e da realidade do ensino 
médio.

O processo de democratização do en-
sino médio no Acre elevou os números de 
matrículas do ensino médio, entretanto, os 
índices ainda precisam ser melhorados, con-
siderando que muitos sujeitos ainda estão 
fora da comunidade escolar, porém, com um 
alto grau de atendimento, o que justifica os 
investimentos efetuados nesta etapa da edu-
cação básica. Outro fator que contribuiu para 
esse aumento de matrículas foi a organização 
das escolas em cinco zoneamentos, onde foi 
facilitado o acesso à escola, através da cons-
trução ou reforma de escolas próximas dos 
domicílios dos alunos. Esta última condição 
é importante por levar escolas de ensino 
médio a todas as regionais das cidades, como 
também proporciona aos cidadãos e cidadãs 
a possibilidade de estudar em uma escola 
próxima as suas casas.

Além disso, o currículo passou por alte-
rações em suas matrizes curriculares que por 
consequência alterou as cargas horarias das 
disciplinas, tendo como objetivo desenvolver 
as disciplinas em blocos concomitantes. 
Essas mudanças no currículo e na organi-
zação do ensino médio em semestralidade 

representam tentativas dos dirigentes educa-
cionais em promover melhorias na qualidade 
do ensino, não podemos afirmar que foram 
insuficientes, cabe na realidade um estudo 
mais aprofundado desta realidade.

Para que todas essas mudanças e ten-
tativas fossem promovidas foi necessário 
que os governos realizassem investimentos 
na formação docente, construção de escolas 
para aumentar a capacidade e a possibilidade 
de efetuar matrículas. Podemos inferir que 
com o FUNDEB o ensino médio terá mais 
estrutura, principalmente no que se refere ao 
financiamento. 

Por fim, se destaca a pouca produção de 
trabalhos a respeito do ensino médio, tanto 
em âmbito local quanto nacional, o  que 
nos deixa na perspectiva de continuarmos 
pesquisando sobre a temática, para melhor 
compreender esta etapa da Educação Básica, 
identificando a elaboração e execução de 
políticas e ações capazes de melhorar a qua-
lidade do ensino médio no estado do Acre.  
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Na lei e na marra: a constitucionalização para o respeito às di-
ferenças

Ocimar Leitão Mendes
Izis Melo da Silva

Contextualização das Leis 
10.639/03 e 11.645/08

Com a crescente universalização da 
educação básica entre as classes populares, 
o sistema educacional público passa a ter em 
seu cotidiano uma clientela diversificada, 
com condições sócio-culturais distintas.

A escola pública “pensada e organizada 
para todos os homens, brancos, detentores 
de posses, jovens e heterossexuais” Silva 
(2009, apud SILVA, 2009, p.15), com seu 
currículo também baseado na realidade 
desses logo se vê em situação de conflito 
ideológico. O currículo vigente não condizia 
com a realidade da maioria daqueles (as) 
novos (as) alunos (as): mulheres, homens, 
negros, indígenas, deficientes. Esse novo 
currículo assume o discurso de construir um 
espaço pensado para todos (as). O sistema 
educacional, buscando cumprir sua função 
definida constitucionalmente, bem com seu 
papel social de universalizar a educação para 
“todos”, no sentido atual do respeito a diver-
sidade. Agora, esse sistema está preparado 
para recebê-los (as)?

A estrutura física, curricular, sujeitos 
que fazem a escola, professor, direito, outros, 
não foram preparados, logo, não dispõem 
de condições para atender essa clientela, 
diferente daquela que estavam acostumadas 
receber, até então.

A distinta trajetória da população negra 
e indígena para acessar aos bancos escolares 
resulta de uma luta histórica envolvendo um 
árduo processo de busca a esse direito, bem 
como, da concepção política e pedagógica 
que esses grupos ansiavam para educação 
escolar.

Após terem conquistado o direito de fre-
qüentarem a escola, outro aspecto relevante 
é percebido no cotidiano escolar, a história 
desses grupos é contada bem diferente da 
realidade que os mesmos ouviram de seus 
mais velhos ou do que viveram. Ou seja, a 
história é contada a partir do olhar do vence-
dor e não do vencido.

Ante a invisibilidade e/ou a maneira dis-
torcida como era apresentada a história negra 

nas escolas. O movimento negro organizado 
inicia um processo longo de reivindicação 
para que a história presente nos currículos 
e nos livros didáticos relatassem a história 
social dos negros no Brasil, evidenciando as 
contradições, os conflitos, a escravidão. E, 
reconhecessem a presença de grupos étnicos 
provenientes da África como resultado do 
tráfico de pessoas para ser tornarem cativos 
nas lavouras de cana de açúcar no Brasil. 
Além de evidenciar a rica contribuição cultu-
ral e mística que abordagem requer

 Como resultante do longo processo 
de lutas, em 2003, o então presidente da 
república Luis Inácio Lula da Silva, sanciona 
a lei 10.639, que orienta o sistema educacio-
nal abordar a  história e cultura africana e 
afro-brasileira de forma estruturante. Mas, 
também, é importante dizer que a conquista 
dessa lei não se deu de forma harmoniosa, 
fácil, houve toda uma trajetória para chegar-
mos até ela1.

Como consequência desse processo, em 
2008 ocorre a criação da lei 11.645, que irá 
complementar a 10.639/03, contemplando 
assim a história e cultura indígena no currí-
culo escolar não indígena. Sendo que o tra-
jeto até a edição da  lei 11645/08 apresenta 
diferenças políticas distintas, pois não se tem 
registro de qual grupo reivindicou ou provo-
cou a discussão para sua institucionalização. 
De qualquer forma, essa lei assume o mesmo 
status da 10.639/03. 

A institucionalização dessas leis repre-
sentam um avanço significativo no sistema 
educacional brasileiro, assegurando as bases 
político-pedagógicas para a reflexão sobre 
a contribuição cultural e étnica de negros 
e índios da sociedade brasileira. Contudo, 
serão apresentados nas seções seguintes os 
entraves e desafios para a implementação da 
lei no Acre.

Uma sociedade misturada e desi-
gual

A região institucionalizada em 15 de ju-
lho de 1962, por meio do Decreto Lei 4.070, 
como Estado do Acre caracteriza-se por sua 
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“alta diversidade biológica”, conforme evi-
denciados em SOUZA (2003) e, por sua alta 
diversidade étnica, pois, na atualidade reúne 
representantes de 18 povos indígenas dis-
tintos2 e indivíduos de variadas nacionalida-
des3. Somam-se a este contexto multiétnico 
brasileiros provenientes de várias unidades 
da federação, além, é claro, dos indivíduos 
responsáveis pela ocupação inicial do terri-
tório4, ou seja, os “nordestinos” 5, os sírios, 
os libaneses, os judeus, entre outras nacio-
nalidades que afluíram para região durante 
os grandes ciclos migratórios do início do 
século XX. Válido destacar que o processo 
de ocupação relaciona-se diretamente à 
extração da borracha e teve como protago-
nistas principais os indivíduos indígenas 
e os nordestinos. Esses sujeitos sociais se 
integraram6 ou foram integrados nas várias 
atividades necessárias ao funcionamento do 
Sistema Seringal7, entre elas podemos desta-
car a extração e o transporte da borracha, a 
caça e a pesca.

Relação que culminou em relações 
interétnicas com violências de parte a parte, 
como também possibilitou o intercurso 
sexual entre os seringueiros nordestinos e as 
mulheres indígenas, como nos atesta o padre 
francês Tastevin, que realizou atividades. Na 
região do Alto Juruá, no início do sec. XX8: 
No caminho, casei uma índia Capananaua 
com um branco (TASTEVIN apud CUNHA, 
2009, p.68)a. 

Na ocupação das terras acreanas se 
destaca na literatura histórica a presença dos 
nordestinos, agora quem eram esses nordes-
tinos? A pesquisa histórica já reconhece que 
se tratam de paraibanos, cearenses, baianos, 
pernambucanos. Estados brasileiros com 
grande população afrodescendente. E parte 
representativa desses indivíduos migraram 
para Acre como mão de obra para realizar a 
extração de seringa.

Essa invisibilidade teórica, em parte, as-
sume caráter de negação da presença desses 
sujeitos na construção da história acreana. 
Essa ausência poderia ser explicada pela 
inexistência de comunidades remanescentes 
de quilombos9, mas tal assertiva não elimina 
a possibilidade da presença negra, uma vez 
que essa presença é identificada nas manifes-
tações religiosas, no fenótipo e na influência 
cultural.

De qualquer forma, é possível observar 
nos dados do IBGE o aumento da população 

negra (pretos e pardos) no Estado, talvez 
pela ampla abordagem que a discussão de 
identidade vem ganhando. Em 2000 a quan-
tidade de pessoas que se identificaram como 
pardos foi 346.909, já em 2010 490.507, já 
a auto-declaração como preto em 2000 foi 
28.083. E em 2010 foi 41.547. Percebemos 
que a diferença dos dados  aumentou em 
torno de 29% para pardos e 32% para pretos.

A variável sócio histórica reflete-se 
na caracterização atual do povo acreano, 
pois, segundo o Censo 201010,  o estado do 
Acre conta com uma população de 733.559 
habitantes, dos quais 490.507 classificam-se 
como pardos (66%), 174.966 como brancos, 
(24%), 41.547. como pretos (6%), 13. 875 
como amarelos (2%), 15. 921 como indígenas 
(2%) e sem declaração 12 pessoas.

Trata-se de uma sociedade heterógena 
em sua composição étnica e profundamente 
desigual no seu aspecto econômico, segundo 
o Censo 2010, apurado entre pessoas de 10 
anos ou mais de idade.  Considerando-se as 
classes de rendimento nominal mensal, evi-
denciou-se que 42% das pessoas pesquisadas 
informaram não dispor de rendimento, 30% 
informaram percebe até 1 salário mínimo, 
16% entre 1 a 2 salários mínimos, 4% entre 2 
a 3 salários mínimos, 4% entre 3 a 5 salários 
mínimos, 3% entre 5 a 10 salários mínimos e 
1%  entre 10 a 20 salários mínimos.

Essa desigualdade econômica pode 
estar relacionada ao nível de instrução da 
população acreana, pois segundo o Censo 
de 2010, 57% da população informaram não 
disporem de instrução ou não terem concluí-
do o ensino fundamental.

Ao realizar essa breve contextualização 
socioeconômica e étnica da população acrea-
na, procuramos demonstrar o grande desafio 
assumido pelas instituições de ensino e pela 
a sociedade civil no processo de implantação 
das leis 10.639/03 e 11.645/08 nas escolas 
da rede de ensino.  Essa  apresentação será 
de fundamental importância para compreen-
dermos, no decorrer do texto, o “terreno” no 
qual estamos assentados.

Contextualização essa que nos traz 
elementos importantes para respondermos 
a questões basilares como, por exemplo: 
regularmente são noticiados nos meios de 
comunicação conflitos em direitos humanos 
ocorridos no ambiente escolar. Isso reflete as 
contradições manifestados na sociedade na 
qual a escola está vinculada? Qual o alcance 
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efetivo da ação da escola para alterar e/ou 
minimizar esse conflitos11?

Esses são questionamentos necessários, 
uma vez que o ambiente escolar se configura 
como síntese da sociedade heterógena que 
a circunda. Pois, nesse ambiente escolar 
se agrupam crianças e adolescente negras, 
indígenas, pardas e brancas. Somam-se à va-
riável étnica, as diferenças de classes sociais, 
orientação religiosa e sexual, além dos por-
tadores de necessidade educativas especiais, 
segmentos que, ao seu modo, reclamam o 
reconhecimento às suas especificidades. 
Ademais, essa escola, até bem pouco tempo, 
agrupava todos em um único grupo: alunos. 
O contexto é desafiador e impõe aos gestores 
a sensibilidade e a capacidade técnica para 
reconhecerem que, diferentemente de um 
texto ordenado, em frases, em parágrafos, a 
realidade social se apresenta entrelaçada.

Entrelaçamento resultante da história 
social sumariada anteriormente, no qual o 
passado se vincula ao presente, e se manifes-
ta na composição étnica atual, mas também 
no preconceito vivenciado por indivíduos 
indígenas, notadamente, nos municípios de 
grande concentração ou de circulação.

Para exemplificar essa assertiva, desta-
camos a manchete do jornal online A Tribuna 
do Juruá12, “Passado quase um mês o taxista 
agredido por índios da aldeia Katukina con-
tinua em estado grave no Hospital do Juruá”. 
No corpo do texto, o jornal informa sobre as 
complicações clínicas do taxista Sergio Vas-
concelos, profissional que durante uma cor-
rida de táxi até a terra indígena Campinas/
Katukina foi agredido por membros da etnia 
Katukina.  O jornal, ainda, destaca: embora 
já tenha se passado quase um mês desde o 
ocorrido, até agora nenhum dos acusados 
foi preso.  Outro aspecto evidenciado pelo 
jornal foi a preocupação do delegado local 
em agir dentro da legalidade por ser tratar 
de “questão indígena”, e uma ação indevida 
poderia repercutir internacionalmente. 

Dado ao caráter online do jornal, os 
internautas postaram comentários apócrifos 
sobre a reportagem, o leitor identificado 
como Seringueiro, assim se pronunciou:

É impressionante a omissão das 
autoridades e da imprensa quan-
do se refere à agressão indígena 
a cidadãos brasileiro. O contrário 
teria repercutido globalmente. Ín-
dios possui direito demais neste 

país: assistência à saúde, privilé-
gios para ingressar em universi-
dades públicas, recebem salários 
sem trabalhar, etc. interditam a 
BR, cortam cabo de fibra ótica, 
assassinam cidadãos de bem, se-
questram autoridades, etc. E nada 
absolutamente nada acontece com 
eles, estão acima da lei e da ordem 
(...). (A tribuna do Juruá, 2012 – 
Com alterações ortográficas e gra-
maticais).

Na mesma linha de raciocínio, o in-
ternauta identificado como Comentarista, 
assim se pronunciou:

Infelizmente nosso país caminha 
para um caos sem controle, com 
esses governantes que só pensam 
em agradar ongs internacionais e 
desocupados dos direitos humanos 
(...). O índio vem aqui na cidade 
entra onde quer, usa sky, parabó-
lica, internet, notebook, celular, tv 
de LED, etc (…), mas ninguém pode 
passar perto da aldeia deles, quan-
do falta cachaça para eles beberem 
(...) eles fecham as ruas, maltra-
tam as pessoas e nada acontece. 
(...) que país é esse? é a porra do 
brasil… índios e não índios somos 
todos iguais e temos que gozar dos 
mesmos direitos, afinal se alguém 
errou a 511 anos atrás, não é nos-
sa geração que tem que pagar (...) 
(A tribuna do Juruá, 2012 – Com 
alterações ortográficas e gramati-
cais).

Os comentários refletem a revolta ante 
um fato inaceitável, contudo, os internautas 
aproveitam a oportunidade para veicular o 
preconceito étnico e hostilidade contra um 
grupo étnico e não aos agentes aos quais os 
delitos foram atribuídos. Ignoram, em seus 
comentários que os direitos conquistados 
pelos povos indígenas visam reparar assi-
metrias no acesso a direitos fundamentais 
básicos.

Importante destacar, nessa reflexão, 
a condição minoritária atual dos povos 
indígenas como reflexo dos conflitos com os 
não indígenas ocorridos, notadamente, no 
início do séc. XX. E, consequentemente, a 
imagem construída pelos não índios acerca 
do ser índio. Imagem que evoca a resistência 
ao extermínio, como as distinções culturais e 
linguísticas dos povos indígenas.
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Imagem evidenciada na pesquisa es-
pontânea13 realizada durante a realização do 
1º Seminário “Povos, Gestos e Modos de Vida 
de Comunidades Indígenas do Purus: Outros 
Olhares”. A partir da seguinte proposição 
aos participantes do evento “qual a primeira 
imagem que lhe vem à mente quando se re-
fere a índios”, os participantes assim se pro-
nunciaram: 10% pessoas diferentes de nós14, 
19% pessoas iguais a nós, 4% primitivos, 16% 
respeito à natureza e às tradições, 28% as-
pectos culturais, 11% aspectos relacionados 
à floresta e 12% grupos oprimidos social e 
economicamente.

As variáveis relacionadas à natureza 
e à cultura reforçam uma visão fortemente 
veiculada nos meios de comunicação. Na 
verdade, identifica-se a construção de uma 
imagem institucionalizada e reproduzida no 
cotidiano. Vemos assim que perceber o índio 
como “desatualizado” ou “primitivo” guarda 
em si um preconceito recorrente atribuído 
aos povos indígenas, pois não raro o acesso 
aos bens tecnológicos já estão incorporados 
ao cotidiano da maioria das aldeias.

Mesmo que a CF/1988 diga em seu arti-
go 5º que o Estado é laico, ou seja, desprovido 
de religiosidade, vemos diariamente notícias 
que de alguma forma, indique a religiosidade 
negra, indígena e outras que interfiram no 
processo de embranquecimento do sistema, 
sendo atingidas preconceituosamente de for-
ma estratégica que ecoa de diversas formas 
nos diferentes grupos sociais, e que logo esse 
eco ressoa na escola.

Os indivíduos negros convivem com 
manifestação semelhantes aos índios de  
discriminação na mídia local nas quais as 
manifestações culturais e religiosas são de-
preciadas, conforme se evidenciou no Jornal 
a Gazeta: Saravá meu pai! Tem candidato 
indo até a terreiro de candomblé em busca 
de voto dos adeptos da magia negra. Vade 
retro! (26 de setembro de 2012). Temos 
assim na ironia veiculado pelo matutino uma 
contradição inconteste da presença negra 
no Acre, embora esse registro seja de forma 
perojativa. 

O reconhecimento pelo estado brasilei-
ro da existência do preconceito velado, mani-
festado contra indivíduos negros e indígenas, 
é um avanço importante para superá-los, e 
no mesmo caminho, tornar obrigatório por 
meio da lei 11.645/08, conforme em seu Art 
1º: (...) o estudo da história da África e dos 

africanos, a luta dos negros e dos povos 
indígenas no Brasil, a cultura negra e indí-
gena brasileira e o negro e o índio na for-
mação da sociedade nacional, resgatando 
as suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política (...), (grifos nossos). 
E, assim, intervir nos currículos das escolas 
públicas e particulares são atos importantes, 
mas em si não asseguram a plena superação 
do preconceito

Nos grifos, destacamos elementos para 
refletirmos sobre a implantação da lei numa 
sociedade multiétnica, na qual crianças ne-
gras adotam orientação religiosa evangélica, 
e crianças brancas são adeptas de cultos afro
-brasileiros. Opção confessional relacionada 
à formação familiar a qual tem implicações 
diretas na maneira como as crianças conce-
bem o mundo e se relacionam com o Outro. 
Sabemos que a adoção de um dado segmento 
religioso, pode tornar a criança mais ou me-
nos tolerante na convivência com pessoas de 
orientação religiosa distinta.

Nesse sentido, o “resgate”, como pro-
posto na lei, deve considerar a configuração 
étnica atual da sociedade acreana para não 
transformar as ações desenvolvidas pelas e 
nas escolas, em “atos folclorizados”, de uma 
experiência cultural que se transfigurou e já 
é outra. 

É inegável que o estado brasileiro reco-
nheceu as lutas históricas da sociedade civil 
organizada, notadamente, do movimento 
negro ao editar o ato normativo tão impor-
tante, como a Lei 10.639/03 e posteriormen-
te complementa com a Lei 11.645/08, que 
visa promover ações educativas por meio da 
educação escolar para superar gradualmente 
o legado vivido pela sociedade brasileira. Le-
gado esse que reflete a dramática experiência 
de escravidão e subjugação dos grupos 
étnicos reconhecidos no corpo do decreto. 
Contudo, devemos considerar que em uma 
sociedade fundamentada em relações raciais 
e econômicas assimétricas não se pode su-
perar por meio unicamente, da mudança no 
ordenamento jurídico essas desigualdades.

Por outro lado, devemos reconhecer que 
a conquista formal de uma educação escolar 
indígena específica e diferenciada, obtidas 
pelos povos indígenas na Constituição Fede-
ral de 1988, garantiu a eles o acesso a direitos 
negados historicamente15. Todavia, o alcance 
dos avanços e a efetividade desses direitos se 
consolidam ano após anos, em decorrência 
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da mobilização permanente dos movimentos 
indígenas e indigenistas.

Alguns elementos para iluminar o 
caminho

A escola se configura como uma das 
principais instituições responsáveis pela 
socialização de conhecimentos, valores e ati-
tudes necessários à vida em sociedade. Essa 
instituição constitui-se como formadoras de 
mentalidades, mas age regulada por delibe-
rações legais e pedagógicas que restringem, 
de certa forma, sua autonomia. 

A escola, com sala, auditório, área de 
convivência, diretoria, pessoal de apoio, 
gestão escolar e professores não mudou, es-
sencialmente, na sua estrutura física e peda-
gógica, mas o currículo de ensino passou por 
mudanças lentas e graduais para atenderem 
as demandas sociais da sociedade contempo-
rânea, e uma dessas demandas diz respeito à 
mobilização da sociedade civil e pelo respeito 
à diversidade. Avanços cadenciados pelo 
“tempo lento” de uma sociedade profunda-
mente marcada pela história e memória de 
subjugação de índios e negros. 

Devemos, além disso, refletir sobre a re-
lação simbiótica entre Estado e religião que 
marcou os primeiros 400 anos de história 
brasileira, numa relação perniciosa que im-
plicou numa composição de forças políticas 
pautada por princípios de fé amparados na 
matriz judaica cristã. Concepção que não 
reconheciam a maneira de compreensão de 
mundo dos povos autóctones, nem tão pouco 
a dos povos africanos. Contudo, por meio de 
um lento processo sociopolítico culminou na 
separação institucional entre estado e igreja, 
impondo a constituição do Estado laico. Ente 
responsável pela mediação conflitos de toda 
ordem, sejam eles políticos, econômicos, 
étnico, na “crença” de dar a esse Estado 
a isenção ante a esse conflitos, ignorando 
que essa instituição é feita por pessoas que 
adotam concepções religiosas, étnicas e so-
cioeconômicas. 

E, reconhecer a diferença é assumir 
que existem muitas formas de compreender 
o mundo, de aprender, de ensinar, enfim de 
significar o universo social onde o individuo 
esta situado. Poderíamos ser alertados que 
enveredamos por uma abordagem cultu-
ralista de fatos sociais que se desenrolam 
no ambiente escolar, mas como poderemos 

cindir a cultura prévia do educando para 
internalizá-lo em outro mundo, ou seja, o 
mundo escolar.

E, esse mundo escolar acolhe pessoas 
que nascem em contexto sociais, étnicos e 
econômicos diferentes. Nascemos em famí-
lias distintas, construímos papeis sociais de 
gênero diferentes, nascemos em bairros e 
cidades diferentes e a despeito de tudo isso, 
somos matriculados em uma escola que se-
gue um currículo com base comum que aos 
poucos se abre para a questão da diversidade.

Abertura que passa pela sensibilidade 
e a coragem ética para reconhecer que a 
construção de relações interraciais positivas 
passa pela alteração/revisão de símbolos con-
sagrados socialmente, afinal o Hino Acreano 
silencia sobre negros e índios. Sabemos que 
as mudanças cosméticas criam a falsa ilusão 
do respeito à diferença e, esse falso invólucro 
não contribui na construção dessa sociedade 
inclusiva que emana das leis e dos anseios 
dos ativistas em direitos humanos.

Devemos considerar na implantação da 
lei 11.645/08 que paralelamente a ação da 
escola os alunos convivem numa sociedade 
formadora, seja na família, seja na igreja, 
seja nos meios de comunicação de massa. 
Devemos considerar que esta sociedade, no 
caso a acreana, instituiu símbolos necessá-
rios a sua legitimação, mas no Hino Acreano 
não cantaram os índios e a violência da con-
quista do território, tão pouco a exploração 
negra-nordestina, mas cantaram a beleza 
fulgurante da floresta, a bravura do conquis-
tado. A ausência negativa nesses símbolos 
não fortalecem a nova cultura voltada a 
construção de relações interraciais positivas. 

Os elementos anteriormente elencados 
apontam a necessidade da revisão institucio-
nal, pedagógica e politica da ação da escola. 
Intuição que se configura como aparelho do 
Estado na função de implementar um lei 
de caráter reparador da memoria social de 
povos que tiveram suas contribuições sociais 
culturais na formação do Brasil, e suas histó-
rias “contadas” de forma  enviesada por mais 
de quatro séculos, é o desafio inicial que será 
descrito na seção sequente.

A  implementação no ACRE
Os professores têm dificuldade de 
lidar com a “questão didático-pe-
dagógica na perspectiva multi-in-
tercultural e de romper uma repre-
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sentação uniforme do aluno(a)”. 
Candau( apud Lima e Oliveira, 
2009, p.107)

Para a implementação dessas leis, várias 
estratégias foram sugeridas pelo MEC, como 
a criação do Fórum Permanente de Educação 
Étnico-racial - FPEE, de atuação estadual e 
municipal, composto por entidades governa-
mentais e não-governamentais, para assim, 
estabelecer um dialogo entre sociedade civil 
e Estado.

Quanto a implementação dessas leis, 
o Ministério da Educação-MEC publicou 
diversos materiais sobre a lei 10639/03, 
plano nacional, diretrizes curriculares, cole-
ções16, para a lei 11645/08 não há nenhuma 
forma de orientação sobre como efetivar sua 
implementação, essa ausência com a lei é tão 
explícita que sacamos do  Plano Nacional de 
Implementação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana o seguinte 
trecho:

a Lei 10.639/03, de 2003, contou 
com a lúcida contribuição do Con-
selho Nacional de Educação para 
sua regulamentação, expressa 
no Parecer e na Resolução já am-
plamente citados. O mesmo não 
ocorreu, todavia, com a Lei 11.645 
de 2008, que igualmente altera a 
LDB nos mesmos artigos (BRASIL, 
2009, p.9). 

A necessidade do aspecto legal para im-
plementação de uma lei em qualquer âmbito 
é primordial para que os sujeitos que neces-
sitem ou reivindiquem a implementação das 
mesmas tenham amparo concreto para que 
havendo necessidade de um reclame judicial 
se balizem em suas garantias legais.

Em o CONSED-Conselho Nacional de 
Educação publica o Parecer 03/04 para “re-
gulamentar a alteração trazida á Lei 9394/96 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
pela Lei 10.639/03”. (BRASIL, 2009, P. 61), 
no Estado do Acre, o Conselho Estadual e 
Municipal de Educação, também se empe-
nharam em cumprirem suas atribuições, 
publicando, cada qual em seu âmbito de 
atuação respectivamente o Parecer 70/09 e 
a Resolução 01/2009, todos esses documen-
tos tem  função de legalidade perante à lei, 
podendo fomentar ou serem utilizados pela 

sociedade como mecanismo de cobrança às 
autoridade justificando a existência de base 
legal, nos três níveis de gestão, ou seja, três 
níveis de gestão.

Uma vez que, a implementação das “leis 
da diversidade étnico-racial” em si, pode não 
refletir em sua aplicação, além disso, a base 
legal precisa ser traduzida em ações pedagó-
gicas para alcançar seu principal objetivo, ou 
seja, a sala de aula.

Atualmente, a SEE está em processo de 
elaboração de materiais didáticos especifico 
para atender as escolas. Além disso, desen-
volver um projeto de formação continuada 
para professores, sendo que essa formação 
não é uma demanda oriunda das escolas e, 
sim, reivindicação do movimento social. 
Reconhece-se que a formação ofertada até o 
momento não é a ideal, mas nesse processo 
de formação são identificadas novas deman-
das sobre a temática para orientar as ações 
futuras.  Por outro lado, devemos reconhecer 
que a inserção da temática étnico-racial se 
configura como novidade para os gestores, 
mas à medida que ações de mobilização 
e sensibilização vão avançando, alguns 
resultados concretos vão sendo registrados. 
As escolas, utilizando de forma consciente 
de sua autonomia, estão dando indícios da 
aplicabilidade das “leis da diversidade étnico 
racial”. 

São grandes os desafios para implemen-
tação das “leis da diversidade étnico racial”, 
decorrente, entre outros fatores, da imagem 
construída e reforçada sobre esses grupos 
étnicos tidos como minorias. Um construção 
preconcebida que atribuir a negros e indíge-
nas, uma condição de inferioridade, por meio 
da negação de aspectos culturais fundantes 
desses grupos étnicos. Concepção preconcei-
tuosa que se manifesta no cotidiano social 
que dificultam a inserção desses assuntos no 
currículo.

Além disso, a implementação da lei 
requer o fortalecimento e aprimoramento 
institucionais e interinstitucionais  para que 
haja diálogo entre ações realizadas, visto que 
a questão da diversidade não se restringe a 
área da educação tendo interface com as polí-
ticas de saúde, assistência social, transporte, 
moradia e trabalho, sendo que, a ausência da 
ação interinstitucional qualificada fragiliza 
a plena efetivação das “leis da diversidade 
étnico racial”.

Os agentes que fazem a escola, ou 
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seja, pais, alunos, professores, gestores são 
parte da sociedade. Essa sociedade de base 
religiosa que demonstra no cotidiano, seja 
na escola, seja na sociedade, manifestações 
de preconceito religioso e étnico. O dilema 
posto é: como transformar esses agentes 
em promotores de relações étnicos raciais 
positivas?

Considerando que pais, professores 
e, consequentemente, alunos pertencentes  
doutrinas conservadoras tem limitações 
para aceitar a abordagem que se propõem a 
discutir, por exemplo, a religiosidade dos ne-
gros, como candomblé. Temática que vai de 
encontro com convicções adotadas por quem 
não professa dessa manifestação religiosa 

O sistema de ensino na esfera munici-
pal, estadual e federal, vem se organizando 
paulatinamente para atender a implemen-
tação das “leis da diversidade étnico-racial”. 
Contudo, os gestores das políticas públicas 
responsáveis pela implementação, se inse-
rem neste mesmo contexto de conflituoso 
vivido pela escola, ou seja, são parte de uma 
sociedade cuja orientação religiosa interfere 
diretamente na ação profissional desenvolvi-
da por esses. 

Concluindo, reconhecemos que há mais 
a se fazer do que foi feito, que a vontade dos 
gestores das escolas, o interesse do profes-
sor, dos pais dos alunos não são os únicos 
responsáveis por discutir essa temática e 
promover relações harmoniosas com essas 
temáticas. Faz-se necessária, uma ação ar-
ticulada entre sociedade civil e Estado com 
os sujeitos que fazem a escola. Desconstruir 
um entendimento que há séculos é reforçado 
pelo sistema dominante, é um embate de 
flechas contra baionetas, aquelas podem ser 
mais ágeis, mas essas ainda são mais fortes.

Notas
1  Reivindicações do movimento negro organizado, 
PCN’s...
2  Válido mencionar os estudos preliminares desen-
volvidos pelo professor Joaquim Maná intitulado: “Povos 
originários e nativos do Acre”, que indicam a presença, nessa 
região institucionalizada como estado do Acre, de 77 povos in-
dígenas distintos entre si. Tais povos foram responsáveis pela 
elaboração de sistemas culturais e linguísticos capazes de as-
segurar o uso e a ocupação imemorial dessa vasta região, os 
quais elaboraram sistemas complexos para reprodução física e 
cultural, formando indivíduos preparados para a convivência 
intraétnica com os demais povos que compartilhavam a região. 
Contudo, a dinâmica de contato, encetada inicialmente com as 
frentes de exploração extrativista, foi marcada pela violência 
das correias – expedições armadas para captura ou liberação 
do território para abertura de novos seringais - e pela incorpo-
ração compulsória dos povos indígenas no sistema seringal. 

Esse processo foi caracterizado pela resistência dos povos in-
dígenas por meio da fuga para as cabeceiras dos grandes rios 
ou mesmo pelo estabelecimento de alianças estratégicas com 
os não indígenas. Esse enfretamento não impediu o drástico 
“desaparecimento físico” desses povos, considerando o núme-
ro de  remanescente de 49 povos indígenas. 
3  Ver Censo 2010 referente aos emigrantes interna-
cionais, por sexo, segundo continentes  e os países estrangei-
ros de destino -  Acre, que indica a presença de 1.276 indiví-
duos, sendo 605 homens e 671 mulheres.
4  MARTINELLO (2004) caracteriza esse período em 
dois grandes momentos o 1º e o 2º Ciclos da Borracha.
5  Entre aspas para destacar que os grupos humanos 
nominados como nordestinos, na verdade, era constituído por 
pernambucanos, baianos, cearenses, sergipanos, potiguar, en-
tre outros.
6  O padre Parrissier, em suas andança pelo Juruá 
no início do século XX, nos informa que: Há seringais em 
que todo o pessoal é índio e o patrão, que eles chamam de 
pai branco, está plenamente satisfeito com seus serviços. 
(CUNHA apud PARRISSIER, 2009, p. 56)a. 
7  Sistema Seringal descrito por Manuela Carneiro 
da Cunha nos seguintes termos: (...) os negociantes ingleses 
adiantavam as mercadorias para os negociantes de Belém, que 
as repassavam para os de Manaus, que as forneciam aos “pa-
trões” dos rios. Caucheiros, que abasteciam seus subpatrões, 
que por sua vez as transferia aos seus próprios subpatrões, 
concluindo-se o conjunto com adiantamento em mercadorias 
feito aos seringueiros. (CUNHA, 2012, p.10)b.
8  Padre Constant Tastevin, missionário da Congrega-
ção do Espírito Santo, realizou atividades religiosas e foi res-
ponsável pelo registro de elementos sócio históricos na região 
do Alto Juruá entre os anos de 1911 e 1914.
9  Existem comunidades remanescentes de quilom-
bos em quase todos os estados, exceto no Acre, Roraima e no 
Distrito Federal.
10  Dados extraídos do Censo 2010, referente à popu-
lação residente, por situação de domicilio, cor e raça, segundo 
as Grandes Regiões e Unidades da Federação – IBGE, 2010.
11  Segundo SANTIAGO (2012) 47,6% dos alunos do 
horário noturno da escola Antônia Fernandes de Freitas já 
presenciaram atos de violência, classificados pela autora em: 
física, verbal, física/verbal e contra o patrimônio.
12  Edição do dia 06 de janeiro de 2012
13  Pesquisa realizada durante a palestra “Dos Filhos 
deste solo és mãe gentil? O Estado brasileiro e os povos in-
dígenas pós 1988”, ministrada no dia 20 de abril de 2011, a 
convite do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Acre – IFAC/Campus Sena Madureira. Destaca-se que o 
município de Sena Madureira, segundo o Censo IBGE – 2010, 
se configura como área de grande concentração indígena. Em 
seu território político estão localizadas as terras indígenas 
Jaminawa do Guarajá, Manchineri do Seringal Guanabara e 
Jaminawa do Rio Caeté, ambas, em processo de identificação, 
segundo dados da AEAI – Assessoria Especial de Assuntos In-
dígenas do Gabinete do Governador.
14  Essas variáveis foram agrupadas por afinidades te-
máticas, uma vez que, a pesquisa não foi direcionada.
15  Segundo dado do INEP a rede de Educação escolar 
indígena contava em 1999 com 1.808 alunos matriculados, em 
2011 o atendimento alcança 7.192 alunos matriculados em es-
colas indígenas cuja docência é assumida prioritariamente por 
professores da respectiva etnia.
16   Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico
-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana
 A Coleção Educação para Todos, lançada pelo MEC e pela 
UNESCO em 2004, é um espaço para divulgação de textos-
documentos, relatórios de pesquisas e eventos e estudos de 
pesquisadores, acadêmicos e educadores, nacionais e interna-
cionais, no sentido de aprofundar o debate em torno da busca 
da educação para todos. A SECADI/MEC, através da coleção 
lançou a série Via dos Saberes, que é destinada a forneces sub-
sídios à formação dos estudantes indígenas em cursos de nível 
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superior. Esta série é composta de quatro volumes: O Índio 
Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas 
no Brasil de hoje; A presença indígena na formação do Brasil; 
Povos indígenas e a lei dos “brancos”: o direito à diferença; 
Manual de Lingüística: subsídios para a formação de profes-
sores indígenas na área de linguagem. 
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Introdução
César Coll e Carles Monereo (2010) 

argumentam que várias transformações 
sociais, culturais e econômicas que experi-
mentamos nos nossos dias são influenciadas 
pelas tecnologias da informação e comunica-
ção (TIC), as quais suscitam hábitos inéditos, 
influenciando nossas maneiras de interagir 
socialmente. Nesse contexto, argumentamos 
que até nossas práticas de leitura e escrita 
são reconfiguradas, para se adequar às dinâ-
micas do ciberespaço.

Além disso, Coll e Monereo (2010) aler-
tam os educadores para uma característica 
que, segundo eles, diferenciam os nossos 
jovens estudantes: são sujeitos que, devido 
ao contato cotidiano com tecnologias varia-
das, desenvolvem uma atenção multifocal, 
ou seja, possuem a capacidade de executar 
várias tarefas simultâneas. Assim, eles con-
seguem - ao mesmo tempo em que ouvem a 
explicação de um professor - dialogar com 
colegas, usando serviços de mensagens ins-
tantâneas pelo celular, computador portátil 
ou tablet. 

Por essa razão, defendemos que os 
professores devem estar preparados para 
inserir, em suas propostas de atividade esco-
lares, os suportes multimodais e midiáticos, 
a exemplo das redes sociais, para fomentar 
práticas de leitura e escrita que se sintonizem 
com as interações verbais que os jovens estu-
dantes do ensino médio desenvolvem no dia 
a dia, para interagir socialmente, entreter-se, 
construir laços de amizade e, até mesmo, fa-
zer parte de redes para se engajar em alguma 
causa social.

As chamadas tecnologias da informação 
e comunicação – notadamente a internet – 
têm inserido mudanças significativas nas 
nossas maneiras de se relacionar com o outro. 
Os jovens – talvez pelo dinamismo que lhes 
é peculiar e pela fácil adaptação aos novos 
recursos que a sociedade lhes oferece – são 
mais sensíveis a essas mudanças e, por isso, 
costumam desempenhar diversas tarefas por 

meio dessas tecnologias: jogar, participar de 
comunidades virtuais, criar redes de relacio-
namento, dentre outras.

Nessa lógica, Felice (2008) pondera que 
essas tecnologias promovem mudanças tão 
profundas em nossas relações interpessoais 
a ponto de nos situarem numa quarta1 revo-
lução comunicativa, que altera, inclusive, os 
papéis dos interlocutores; pois, na cibercul-
tura, todos podem assumir a palavra, para 
dizer algo. Isso, de certa forma, faz ruir os 
monopólios de comunicação. É o que nota-
mos nas redes sociais, onde as pessoas têm 
espaço e audiência para divulgar suas ideias, 
pensamentos etc.

Cabe aqui destacarmos que essas tecno-
logias integram o que alguns pesquisadores 
chamam de cibercultura (SANTOS, 2011), 
isto é: o desenvolvimento de hábitos que se 
propagam através das “tecnologias digitais 
em rede nas esferas do ciberespaço e das 
cidades” (p. 77). Essas esferas funcionam, 
enfatiza Santos (2011, p. 77), como “espaços 
multirreferenciais de aprendizagem”; ou 
seja, são lócus de atuação social, nos quais, ao 
interagir verbo-sonora e visualmente usando 
suportes multimodais2, o sujeito desenvolve 
aprendizagem num ambiente dinâmico e 
valorativo da convergência de linguagens.

Os primeiros estudos sobre ciber-
cultura sinalizavam que esta era 
a cultura do ciberespaço, que é um 
hibrido da internet, infraestrutura 
tecnológica, com os seres humanos 
em movimento e em processos de 
comunicação e de redes sociais. 
Para Santaella, “o ciberespaço é 
todo e qualquer espaço informa-
cional multidimensional que, de-
pendente da interação do usuário, 
permite a este o acesso, a mani-
pulação, a transformação e o in-
tercâmbio de seus fluxos codifica-
dos de informação” (2004, p. 45). 
(SANTOS, 2011, p. 77)

A cultura do ciberespaço, ou cibercultu-
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ra, é marcada pela mobilidade e pela atuação 
democrática dos seres humanos. Assim, pos-
sibilita o acesso e o tratamento diversificados 
de informações, já que se prioriza a atuação 
do usuário, em detrimento do controle da pa-
lavra. Se os grandes meios de comunicação 
– sobretudo os canais de rádio e de TV e os 
grandes jornais impressos – emergiram com 
a criação da comunicação de massa, em que 
poucos detinham o controle da veiculação 
de informações; as redes sociais emergem 
num paradigma em que, devido aos avanços 
oriundos das tecnologias digitais, todo usuá-
rio, dotado de algum conhecimento que o 
torne apto a manipular um computador ou 
outro aparelho móvel, pode fazer circular 
suas ideias.

Desse modo, as tecnologias digitais 
redimensionam os papéis de autor e leitor, 
uma vez que o hipertexto – forma de texto 
que prevalece no espaço digital – torna a 
leitura e a escrita praticamente simultâneas. 
Para Lévy (1999, p. 264), “[...] a partir do 
hipertexto, toda leitura é uma escrita em 
potencial.”. Isto é: ao ler o hipertexto, o leitor 
pode escolher os links que deseja acessar, te-
cendo cadeias de sentido a partir do material 
disponibilizado na interface dinâmica dos 
meios digitais, tomando o hipertexto como 
um produto em permanente construção.

Por essa razão, tematizamos que, ao 
atuar nas redes sociais da internet, espaços 
multimodais de relacionamento interpessoal, 
o jovem também encontra estímulo e condi-
ções para aprender. Além disso, acreditamos 
que, ao atuar em espaço multirreferencial, 
onde várias linguagens podem convergir 
para produzir sentidos, o usuário das redes 
digitais transforma o próprio ato de escrever, 
fazendo surgir novos gêneros textuais.

Com base nisso, temos desenvolvido, 
desde 2010, projetos de ensino, pesquisa e 
extensão que buscam acionar e/ou investigar 
as redes sociais da internet como espaços 
de aprendizagem, principalmente no que se 
refere à construção de saberes sobre a língua. 
Por isso, intentamos estabelecer diálogos 
entre educação, linguagens e redes sociais, a 
fim propor reflexões sobre as novas formas 
de escrita que emergem nesses ambientes 
digitais e, simultaneamente, relacioná-las 
aos gêneros textuais estudados na escola, 
para entender como os jovens estudantes do 
ensino médio constroem, informalmente, 
aprendizagens sobre a língua, a partir de 

suas atuações no ciberespaço.

Redes sociais: espaços multirrefe-
renciais de aprendizagem

Compreendemos as redes sociais 
como espaços delimitados do ciberespaço 
em que os usuários articulam ações, para 
fins diversos: entretenimento, socialização, 
aprendizagem, dentre outros. A articulação 
dessas ações é feita pelo acionamento de lin-
guagens diversas, de forma convergente ou 
não, a depender das especificidades do ato 
de comunicação e dos objetivos do usuário. 
Assim, o interlocutor pode escrever um texto 
usando apenas signos verbais, ou associando
-os a outros signos, já que a multimodalidade 
do espaço permite convergir signos variados.

É importante destacar que, ao usar as 
redes sociais da internet para estabelecer 
contato com outrem, o usuário concretiza 
produtos linguísticos, os quais, geralmente, 
costumam se adaptar às características so-
cioculturais dos sujeitos que os materializam. 
Nesse ponto, convém acionarmos Bakhtin 
(2003), pois, segundo este pesquisador da 
linguagem humana, os usos da língua variam 
conforme as esferas de atuação em que o ser 
humano se insere. Por esse motivo, defende-
mos que, ao interagir nas redes sociais, uma 
esfera de atuação advinda dos avanços das 
tecnologias digitais, fazemos emergir novos 
usos da língua, adaptados às novas deman-
das pela escrita que essas redes suscitam.

Convém salientar também que, nessas 
redes, a linguagem configura-se como recur-
so por meio do qual os sujeitos estabelecem 
interação. Não há nada de novo nisso, já que 
o homem sempre se utilizou das linguagens 
para se comunicar: primitivamente, por meio 
de gestos e gravuras, depois desenvolveu a 
fala e, posteriormente, a escrita. No entanto, 
esses ambientes digitais parecem potenciali-
zar as habilidades comunicativas do homem, 
haja vista que, neles, os sujeitos encontram 
suportes onde podem miscigenar diferentes 
modalidades da língua e diferentes formas de 
linguagem; como também podem convergir 
comunicação à distância com interação face 
a face.

Se levarmos em consideração que, por 
meio da interação, o sujeito desenvolve 
saberes sobre a língua (MEC-SEB, 2006, p. 
24), temos nas redes sociais um ambiente 
propício para a aprendizagem das formas de 
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comunicação que o homem contemporâneo 
aciona para interagir socialmente. Assim, 
parece-nos evidente que, além de lócus de so-
cialização e entretenimento, as redes sociais 
possuem grande potencial para despertar a 
aprendizagem sobre os usos da língua. Por 
isso, defendemos que as redes sociais não 
devem ser concebidas como uma espécie 
de “vilã” que exerce influências negativas 
acerca do “bom falar, ler e/ou escrever”; 
mas como suportes que podem nos auxiliar 
a compreender os novos gêneros e sentidos 
que seus usuários constroem para se fazer 
entender.

Voltemos, pois, à questão da interativi-
dade. Ela não é, como nos diz Santos (2011, 
p. 88), exclusividade das tecnologias digitais; 
mas, nos espaços criados por esses aparatos 
tecnológicos, as relações dinâmicas de 
intercâmbio verbal entre dois ou mais inter-
locutores ganham potencialidade, devido à 
plasticidade e ao dinamismo desses espaços. 
Neles vivenciamos experiências multisse-
mióticas, advindas da multirreferencialidade 
das conexões que estabelecemos: no espaço 
digital, temos ofertadas as possibilidades 
de romper barreiras tempo-espaciais, de 
acionar linguagens híbridas, de estabelecer 
novas dinâmicas de comunicação, novos 
meios de aprendizagem e inéditas formas de 
socialização.

[...] para que haja interatividade, 
não basta apenas disponibilizar as 
interfaces. Mais do que isso, é pre-
ciso que os sujeitos comuniquem de 
fato. Por outro lado, se não conta-
mos com o potencial das interfa-
ces, essa comunicação não se efeti-
va num contexto em que os sujeitos 
da comunicação estejam geogra-
ficamente dispersos. O digital em 
rede institui novas presencialida-
des para além do espaço físico e 
geográfico das cidades. (SANTOS, 
2011, p. 88)

Como se pode ver, Santos (2011) defen-
de que o conceito de interatividade relacio-
na-se não somente à relação interpessoal nos 
espaços on line, mas, sobretudo, à própria 
ação de comunicar. Ademais, enfatiza que 
a interatividade não depende apenas da 
interface, mas da predisposição dos sujeitos 
para comunicar. No entanto, a autora alerta 
que o digital potencializa nossas interações, 
por instituir novas presencialidades, já que 

nos permite extrapolar as barreiras impostas 
por distanciamentos físicos. Talvez esta seja 
a grande contribuição das redes sociais da 
internet: permitir a interação variada, por 
pessoas situadas em espaços físicos distin-
tos, usando, para isso, uma interface digital, 
que nos confere diversas possibilidades de 
atuação.

Nessa perspectiva, sentimo-nos seguros 
para afirmar que as tecnologias digitais fran-
queiam-nos alternativas para potencializar 
uma ação que sempre esteve presente na co-
municação interpessoal: a interatividade. Por 
conseguinte, dinamizam as nossas formas de 
aprendizagem, quando nos fornecem condi-
ções e oportunidades para entrar em contato 
com diferentes formas de funcionamento 
da língua e de manifestação da linguagem. 
Se considerarmos, assim como Bourdieu e 
Passeron (2010, p. 147), que a aprendiza-
gem da língua implica nossa relação com a 
linguagem, torna-se producente afirmar que 
as formas linguísticas de atuação que nossos 
jovens estudantes desmembram nas redes 
sociais influenciam as aprendizagens que 
eles desenvolvem sobre a língua.

De forma consonante, as Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio, da área 
de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
(MEC-SEB, 2006), defendem que a interação 
com diferentes instituições, ou em diferentes 
meios sociais, criam no sujeito predisposi-
ções que o influenciam em sua aprendizagem 
da língua; isto é: a aquisição e o desenvolvi-
mento de uma língua mantém íntima relação 
com as formas de linguagem com as quais 
o aprendiz entra em contato nos diferentes 
meios sociais do qual faz parte. Vejamos:

[...] é na interação em diferentes 
instituições sociais (a família, o 
grupo de amigos, as comunidades 
de bairro, as igrejas, a escola, o 
trabalho, as associações, etc.) que 
o sujeito aprende e apreende as 
formas de funcionamento da lín-
gua e os modos de manifestação 
da linguagem; ao fazê-lo, vai cons-
truindo seus conhecimentos rela-
tivos aos usos da língua e da lin-
guagem em diferentes situações. 
Também nessas instâncias sociais 
o sujeito constrói um conjunto de 
representações sobre o que são os 
sistemas semióticos, o que são as 
variações de uso da língua e da lin-
guagem, bem como qual seu valor 
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social. (MEC-SEB, 2006, p.24)

As referidas orientações curriculares 
inserem suas proposições acerca do ensino
-aprendizagem da Língua Portuguesa nas es-
colas numa perspectiva sociointeracionista, 
segundo a qual a aprendizagem linguística 
relaciona-se, intimamente, com os usos que 
fazemos da língua. Desse modo, defendem 
que o processo de ensino-aprendizagem da 
língua materna desencadeado nas escolas 
deve priorizar as formas nas quais a língua se 
concretiza, ou seja, por meio dos textos.

Por sua vez, a interação nas redes sociais 
sempre é mediada pela construção de textos, 
formatados segundo as condições sociocultu-
rais dos falantes e as especificidades dos atos 
de comunicação social. Nelas, encontramos 
textos diversos, que, embora nem sempre 
estejam de acordo com as normas prescritas 
pela gramática normativa, possuem grande 
relevância para a reflexão linguística pro-
posta pela escola, uma vez que evidenciam 
as relações estabelecidas entre os usuários 
e a própria língua. Além disso, esses textos, 
ao materializarem novos usos linguísticos, 
fornecem-nos vasto material para estudar 
as transformações por que passa o nosso 
idioma.

Enfatizamos, portanto, que as redes 
sociais não apenas possibilitam a difusão de 
ideias, informações e de experiências, mas 
também o desenvolvimento do que alguns 
estudiosos denominam de inteligência 
coletiva, já que favorecem, segundo Kenski 
(2004), a formação de equipes interdiscipli-
nares, envolvendo alunos e professores, para 
a resolução de problemas diversificados. 
Nesses termos, as redes sociais on line po-
dem ser acionadas para promover a integra-
ção entre alunos e professores de diferentes 
componentes curriculares, com o intuito de 
solucionar problemas comuns às diferentes 
áreas disciplinares do currículo3. 

Assim, para nós, a associação entre 
redes sociais e práticas pedagógicas, sobre-
tudo nos contextos de ensino-aprendizagem 
da língua materna na escola, configura-se 
alternativa viável e dinâmica, para despertar 
saberes sobre os usos sociais da língua, nas 
diversas esferas de atuação humana. De 
forma prática, a partir das interações esta-
belecidas nas redes sociais e das proposições 
escolares sobre a língua escrita, o aluno terá 
condições de comparar usos distintos, as-

sociando conhecimentos já construídos por 
meio das relações sociodigitais aos modelos 
e normas difundidos na escola.

A troca de informações sobre vários 
temas, o manuseio do computador e o acesso 
a essas redes cada vez mais próximo, mais 
palpável, e a interação cotidiana entre os 
jovens e adultos tornam as redes sociais 
(Orkut, Facebook, MySpace, dentre outras) 
ferramentas populares e de sucesso, capazes 
de, segundo Gallo (2006, p. 49), prender a 
atenção do usuário pela ludicidade, pela 
descontração e pela espontaneidade. Essas 
características tornam as referidas redes 
sociais ambientes de aprendizagem mais di-
nâmicos e atrativos, bastante diferentes dos 
espaços formais de aprendizagem, como a 
sala de aula, que são marcadas, normalmen-
te, pelo conservadorismo e pela “restrita” 
capacidade de seduzir jovens tão habituados 
com a multirreferencialidade das tecnologias 
digitais.  

Ao suscitar o intercâmbio de ideias 
e informações entre os usuários, gerando 
relacionamentos diversos, as redes sociais da 
internet possibilitam, além da comunicação, 
a cooperação e a construção de novos conhe-
cimentos. Assim, erigem-se como platafor-
mas digitais de aprendizagem, difusoras de 
novos saberes, num modelo de educação não 
formal, marcado pela mobilidade temática, 
pelo engajamento social, pela busca de novas 
relações e pela participação “ativa” (a redun-
dância aqui é proposital), em que os interlo-
cutores se sentem coprodutores do saber, e 
não meros repetidores de conhecimentos já 
edificados.

Para encerrar esta seção de nosso 
texto, optamos por elucidar nossa opção 
por conceber as redes sociais como espaços 
multirreferenciais de aprendizagem. Nossa 
concepção é oriunda das nossas atuações 
nessas redes, que evidenciam a multiplicida-
de de narrativas circulantes nesses espaços, 
como também a variabilidade de linguagens 
a que podemos recorrer para dizer o que 
desejamos. É comum, nessas redes, os textos 
mesclarem linguagens, formas textuais e 
recursos de comunicação. Mas também é 
oriunda do diálogo que tecemos com Santos 
(2011), acerca da relação entre cibercultura 
e educação, e como Macedo (2010), sobre 
as ações que desempenhamos para agir no 
mundo e, assim, compreendê-lo.

Para Santos (2011), o ato de aprender 
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abarca nosso envolvimento com uma multi-
plicidade de referências, daí que ambientes 
plurais são motivadores de aprendizagens 
significativas. Nesse sentido, os ambientes 
multirreferenciais de aprendizagem são 
aqueles que põem em voga diversificados 
espaços, tempos, linguagens e tecnologias. 
Essa diversidade encontra-se presente nas 
redes sociais: espaços viabilizados pelas 
tecnologias digitais e que, por isso, acionam 
materiais e modos variados de construção 
de sentidos (linguagens diversas), possibili-
tando novas presencialidades, já que tempo 
e espaço podem ser ressignificados, a fim de 
demolir barreiras, outrora intransponíveis.

A multirreferencialidade nas redes 
sociais da internet advém, dentre outros 
aspectos, da possibilidade de materializar 
mediações diversas, da convergência de 
linguagens que possibilita a construção de 
produtos multissemióticos, da democracia 
da rede, onde o acesso e a divulgação de in-
formações não é prerrogativa de poucos, mas 
de todos aqueles que dispõem de um mínimo 
de conhecimento que os tornem aptos a 
atuar nesses espaços digitais, e dos recursos 
tecnológicos disponíveis, por meio dos quais, 
por exemplo, uma atitude de aprovação pode 
ser expressa através de uma caractereta, um 
vídeo pode complementar um texto escrito, e 
vice-versa, ou uma música pode gerar o cli-
ma desejado para a leitura de um texto. Além 
disso, nesses espaços, as atuações no mundo 
real e no digital podem se mesclar, fazendo 
verdadeiras revoluções sociais, como as 
ocorridas recentemente no mundo árabe4.

A assunção de que as redes sociais da 
internet são espaços multireferenciais de 
aprendizagem deve-se, portanto, à diver-
sidade de linguagens que o usuário tem 
disponível para construir seus textos e, por 
meio deles, interagir socialmente; à diver-
sidade temática que circula nessas redes, 
que servem tanto para efetivação de laços 
de amizade como para a atuação engajada 
em alguma causa de interesse regional, na-
cional ou global; aos recursos tecnológicos 
que podemos acionar, para tornar nossas 
interações mais dinâmicas e criativas; aos 
diversos espaços e tempos que se mesclam, 
diante de nós, devido à plasticidade dessas 
plataformas multimodais.

Devido a essa gama de recursos e 
possibilidades, Santos (2011) enfatiza que 
as redes sociais da internet permitem-nos 

também novas ações curriculares em rede, 
já que a associação de interatividade, hiper-
texto, simulação, convergência, mobilidade e 
ubiquidade propõem-nos práticas de apren-
dizagem mais comunicativas, tecidas de 
forma coletiva, de acordo com os anseios e as 
necessidades dos participantes de uma teia 
de comunicação que extrapola os limites do 
tempo e do espaço. Nesses espaços, os atores 
sociais assumem, portanto, que são capazes 
de produzir saberes, de pesquisar e divulgar 
conhecimento.

Muito mais do que apenas dina-
mizar e promover uma nova ma-
terialização da informação, a tec-
nologia digital em rede permite a 
interconexão de sujeitos, de espa-
ços e/ou cenários de aprendiza-
gem, exigindo novas ações curri-
culares e em rede. Assim, quando 
Lévy (1997) destaca a necessidade 
de “aprender com o movimento 
contemporâneo das técnicas”, po-
demos nos inspirar no digital e em 
algumas de suas potencialidades 
(interatividade, hipertexto, simu-
lação, convergência, mobilidade, 
ubiquidade), propondo práticas 
curriculares mais comunicativas, 
com mais e melhores autorias e 
mediações coletivas e em rede. 
(SANTOS, 2011, p. 88)

Assim, ao elencar a possibilidade de 
construção de práticas curriculares mais in-
terativas, com autoria compartilhada, Santos 
(2011) sintoniza-se com a ideia de Macedo 
(2010), segundo a qual, a construção de 
sentidos, portanto de saberes, é viabilizada 
por processos intersubjetivos (relações entre 
sujeitos, isto é, mediação social), que nos per-
mitem compreender os fenômenos a nossa 
volta. Fundado nessa ideia, Macedo (2010) 
argumenta que as nossas interações com o 
outro revelam nossos modos de ser/agir/
pensar, e isso deve ser considerado, quando 
participamos da construção de um currículo. 
Nessa lógica, se acionamos, na contempo-
raneidade, as redes sociais da internet para 
interagir com o outro, as nossas atuações 
verbo-sonoro e visuais nesses meios devem 
se tornar interesse da escola, para suscitar 
aprendizagens sobre a língua.

Ainda sobre a questão da multirrefe-
rencialidade no currículo, Roberto Sidney 
(2000) pauta-se numa epistemologia que 
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considera a vida e a constituição do Ser 
fundamentais para o processo de desen-
volvimento humano. Assim, a interação, 
a dialogicidade e a comunicabilidade são 
fatores preponderantes na formação e no 
aprimoramento do ser humano, que não 
deve ter caráter competitivo e narcisista, mas 
sim de valorização da inteligência parceira e 
do dialogismo, na construção e na leitura dos 
fenômenos sociais. 

Apoiados nesses pesquisadores – Santos 
(2011) e Macedo (2000 e 2010) -, concebe-
mos as redes sociais da internet como veícu-
los propiciadores de uma aprendizagem que 
se erige por meio do diálogo, da interação e 
da colaboração coletiva, despertando uma 
inteligência parceira; nesses termos, espaços 
multirreferenciais de aprendizagem, já que 
os sujeitos (atores sociais), por meio delas, 
acionam linguagens e recursos diversifica-
dos, para construírem saberes, num ambien-
te que valoriza a diversidade e a proliferação 
de temas variados.

Redes sociais e as experiências de 
ensino, pesquisa e extensão no IF 
Baiano, campus Senhor do Bonfim

As ideias que difundimos até este ponto 
de nosso texto levaram-nos a desenvolver 
ações de ensino, pesquisa e extensão no 
Instituto Federal Baiano, campus Senhor do 
Bonfim, instituição de ensino onde trabalha-
mos, buscando articular educação, lingua-
gens e redes sociais. Então, a fim de ilustrar 
como nossas concepções acerca do potencial 
educativo das redes sociais influenciaram as 
nossas atuações docentes no âmbito institu-
cional supra mencionado, apresentamos, a 
seguir, um síntese dos projetos que desen-
volvemos:

- O uso da plataforma Ning: em 
2010, durante o início de nossa atuação 
docente no curso de licenciatura em Ciência 
da Computação, percebemos a necessidade 
de utilizar uma plataforma virtual, que 
nos permitisse a interação à distância com 
alunos e demais professores do referido 
curso. Seguindo uma recomendação dos 
estudantes, criamos uma rede social privada, 
na plataforma Ning, que nos possibilitou 
estabelecer contatos variados, sempre rela-
cionados às demandas do curso. O uso dessa 
rede privada tornou possível que, durante 
um ano, além de disponibilizarmos materiais 

de estudos aos nossos alunos, agendarmos 
reuniões, estabelecermos debates sobre te-
mas de interesse da comunidade acadêmica, 
dentre outros. 

- Rede de sentidos: projeto de ensino 
desenvolvido, durante o ano letivo de 2011, 
com os alunos do terceiro ano do curso de 
Agropecuária integrado ao Ensino Médio, 
com o objetivo de aproveitar as interações 
verbais desenvolvidas pelos discentes no 
Orkut, para promover a socialização das 
experiências leitoras desses estudantes. 
Assim, durante o segundo bimestre letivo do 
referido ano, os alunos foram incentivados a 
escolher uma obra literária do Modernismo 
brasileiro, realizar a leitura do livro escolhido 
e postar um comentário, por semana, sobre 
a referida obra. Além de escreverem comen-
tários sobre os livros que estavam lendo, os 
alunos deveriam também estabelecer diálo-
gos, comentando as postagens dos colegas. 
Essa experiência nos surpreendeu, devido 
ao engajamento dos alunos nas atividades 
propostas. Isso nos alertou para a seguinte 
questão: ao serem estimulados a escreverem 
sobre obras literárias numa rede social, os 
estudantes mostraram-se motivados e pas-
saram a usar a rede para trocar informações 
e ideias sobre textos relevantes da literatura 
brasileira.

- Redes sociais: interação e apren-
dizagem no ciberespaço: projeto de ex-
tensão, desenvolvido em 2011, que teve como 
bolsistas os alunos Camila Roberta Cândida 
do Monte e Javan Oliveira de Almeida (am-
bos cursando, na época, o terceiro período do 
curso de licenciatura em Ciência da Compu-
tação). Por meio deste projeto, desenvolve-
mos seis oficinas, sendo três direcionadas a 
professores, e outras três, a alunos, de três 
escolas5 municipais de Ensino Fundamental 
da cidade de Senhor do Bonfim-BA, visando 
a difundir o uso das redes sociais como espa-
ços não formais de aprendizagem. Durante o 
desenvolvimento deste projeto, percebemos 
que, embora as escolas possuíssem labora-
tórios de informáticas, professores e alunos 
não tinham acesso aos computadores, devido 
ao medo, por parte dos gestores, de que os 
aparelhos fossem danificados. Quando possi-
bilitamos esse contato e difundimos o uso das 
redes sociais como ambientes não formais de 
aprendizagem, percebemos o entusiasmo de 
professores e alunos diante das novas possi-
bilidades que lhes eram apresentadas.
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- Redes sociais e literatura: diá-
logos entre o impresso e o digital: 
projeto de extensão em desenvolvimento no 
ano letivo de 2012, que tem como bolsistas 
os alunos Joelson de Oliveira Rios e Simo-
ne Durval de Oliveira (ambos do terceiro 
período do curso de licenciatura em Ciência 
da Computação). Neste projeto, objetivamos 
difundir, em articulação com os professores 
das turmas selecionadas, o uso das redes 
sociais da internet como ambientes de socia-
lização das experiências de leitura de textos 
literários, desenvolvidas por alunos do Ensi-
no Médio do IF Baiano, campus Senhor do 
Bonfim, e do Colégio Modelo Luís Eduardo 
Magalhães, também da cidade de Senhor do 
Bonfim. Mesmo ainda em estágio inicial de 
desenvolvimento, os bolsistas já produziram 
um artigo sobre as ações desse projeto, 
apresentando-o durante o XVI Congresso 
Nacional de Linguística e Filologia, realizado 
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), entre 27 e 31 de agosto de 2012.

- Redes sociais, sucesso escolar e 
ensino da língua materna: projeto de pes-
quisa, aprovado pelo edital de seleção interna 
(PROPES/IF BAIANO, Edital 01/2012), que 
tem como bolsistas as alunas Camila Roberta 
Cândida do Monte e Ana Márcia Carvalho 
Lima (respectivamente, quinto e terceiro 
períodos do curso de licenciatura em Ciência 
da Computação) e objetiva investigar os usos 
das redes sociais durante o processo de ensi-
no-aprendizagem da língua materna na esco-
la, tomando, como lócus de investigação, o IF 
Baiano, campus Senhor do Bonfim, o Colégio 
Modelo Luís Eduardo Magalhães e o Colégio 
Estadual de Senhor do Bonfim. As alunas 
bolsistas responsáveis por esse projeto de 
pesquisa também já produziram um artigo 
sobre o mesmo, apresentando-o durante o 
XVI Congresso Nacional de Linguística e Fi-
lologia, realizado na Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), entre 27 e 31 de 
agosto de 2012.

- Educação, Linguagens e Tecno-
logias da Informação: grupo de trabalho 
(GT) desenvolvido durante o IV Fórum 
Internacional de Pedagogia (IV FIPED), que 
ocorreu entre 27 e 29 de junho de 2012, na 
sede do Campus da Universidade Federal do 
Piauí, da cidade de Parnaíba-PI. Por meio 
deste grupo de trabalho, coordenamos, com a 
colaboração de outros docentes do IF Baiano, 
Campus Senhor do Bonfim, a apresentação 

de trabalhos cujos temas se afinavam com a 
proposta do GT.

Além dos projetos e trabalhos aqui 
descritos, convém salientar que nós, autores 
deste artigo, já produzimos e apresentamos 
outros dois textos para divulgar nossas 
concepções acerca da articulação entre 
educação, linguagens e redes sociais. São 
eles: Redes sociais e gêneros discursivos: 
aspectos definidores da produção escrita no 
ciberespaço e Convergência de linguagens: 
o diálogo entre escola e redes sociais para a 
promoção do sucesso escolar na contempo-
raneidade.

No primeiro discutimos a emergência 
de novos gêneros textuais a partir das redes 
sociais, analisando as práticas de escrita dos 
alunos e professores do curso de licenciatura 
em Ciência da Computação do IF Baiano, 
campus Senhor do Bonfim, que foram mate-
rializadas na plataforma Ning, durante o ano 
letivo de 2010. Esse artigo foi apresentado 
durante o V Colóquio Internacional Edu-
cação e Contemporaneidade, que ocorreu 
entre os dias 21 e 23 de setembro de 2011, na 
cidade de São Cristóvão-SE.

No segundo, defendemos que as redes 
sociais podem ser acionadas na escola, a fim 
de suscitar diálogos entre o texto impresso 
e o digital, incentivando práticas salutares 
de leitura, que criem disposições positivas 
capazes de influenciar a produção escrita dos 
nossos alunos e, assim, promover o sucesso 
escolar na contemporaneidade. Este artigo 
foi apresentado durante o XVI Congresso 
Nacional de Linguística e Filologia, realizado 
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), entre 27 e 31 de agosto de 2012.

Como se vê, as nossas concepções 
acerca da possibilidade de articular aprendi-
zagem linguística a educação em ambientes 
não formais de aprendizagem, notadamente 
as redes sociais, têm gerado trabalhos de 
ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidos 
a partir dos suportes financeiro, logístico e 
humano, possibilitados pela instituição onde 
trabalhamos: Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Senhor 
do Bonfim. Além disso, convém destacar que 
essas experiências proporcionam-nos, além 
de novas aprendizagens, ressignificações das 
nossas atuações docentes e de nossas opções 
teóricas e metodológicas.
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Conclusão
As experiências de ensino, pesquisa e 

extensão - aliando educação, linguagens e 
redes sociais - que temos desenvolvido no 
âmbito de atuação do Instituto Federal Baia-
no, Campus Senhor do Bonfim, evidenciam 
que, ao serem estimulados a desenvolver 
atividades de leitura e escrita nos espaços 
digitais, os jovens estudantes do ensino 
médio demonstram maior interesse pela 
materialização das propostas sugeridas pelo 
professor; talvez isso ocorra em virtude da 
familiaridade que os mesmos possuem com 
esses suportes, onde, cotidianamente, cos-
tumam interagir com os colegas, amigos e 
desconhecidos, construindo uma rede de co-
municação que lhes permite romper barrei-
ras tempo-espaciais, expressar a criatividade 
por meio de usos linguísticos inovadores e da 
convergência de linguagens.

Outrossim, destacamos que essas redes 
exercem forte influência entre os estudantes, 
devido à plasticidade dos suportes digitais, 
que possibilitam, além de mesclar linguagens 
e recursos distintos, praticar várias ações ao 
mesmo tempo; ou seja, não exigem do jovem 
um tipo de atenção unidirecional, focada em 
uma ação apenas, mas lhes permite exerci-
tar uma característica que, segundo Coll e 
Monereo (2010), define nossos estudantes 
contemporâneos: a atenção multifocal, 
descentralizada, que lhes permite efetuar 
diversas tarefas ao mesmo tempo. São jovens 
que cresceram na “era” dos jogos eletrônicos 
– repletos de cores e de estímulos – e, por 
isso, desenvolveram a capacidade de conhe-
cer, apreender, compreender, mesmo que 
não estejam totalmente centrados em uma 
só atividade.

Notas
1  Para Felice (2008), a humanidade já experimentou 
quatro revoluções no campo da comunicação. São elas: a in-
venção da escrita (século V a.C), a criação dos caracteres mó-
veis e o surgimento da imprensa (século XV), a Revolução In-
dustrial (séculos XIX e XX) e a revolução digital (século XXI).
2   As interfaces das tecnologias digitais são conside-
radas multimodais, porque permitem a articulação de lingua-
gens diversas (verbo-sonoro-visual).
3  No IF Baiano, campus Senhor do Bonfim, desen-
volvemos, em 2010, uma experiência interdisciplinar, envol-
vendo professores e alunos do curso de licenciatura em Ciên-
cia da Computação, usando como suporte uma rede social 
criada para tal fim, na plataforma Ning. Relatamos os resulta-
dos dessa experiência no artigo intitulado Redes sociais e gê-
neros discursivos: aspectos definidores da produção escrita 
no ciberespaço, que foi apresentado durante o V Colóquio In-
ternacional Educação e Contemporaneidade, ocorrido em São 
Cristóvão-SE, entre 21 e 23 de setembro de 2011. 
4   Em coluna publicada na Folhateen de 21 de feve-

reiro de 2012, o Diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade 
da FGV DIREITO RIO, professor Ronaldo Lemos, defende 
que, em virtude do desenvolvimento das redes sociais, os jo-
vens compõem uma nova força política. Para exemplificar tal 
ideia, o referido professor cita as recentes revoluções do mun-
do árabe, como a queda do ditador egípcio Hosni Mubarack.
5  Escola Municipal Dr. Herculano Almeida Lima, 
situada no distrito da Igara, na zona rural do município de 
Senhor do Bonfim; Escola Municipal Dr. José Gonçalves, loca-
lizada no bairro Populares, numa região periférica da cidade; e 

Escola Municipal Dr. Luís Viana, situada no centro da cidade. 
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Reisado Careta: ritual de uma comunidade de Caxias-MA

Paloma Sá de Castro Cornelio
Universidade Federal do Maranhão

Introdução
O Reisado Careta é um folguedo com 

música, dança, canto e poesia observado 
no Maranhão, Piauí, Ceará e Tocantins. O 
Reisado Careta é um ritual para louvar Santo 
Reis e acontece em forma de jornada que 
simboliza o caminho feito pelos Três Reis do 
Oriente desde o dia 25 de dezembro, data do 
nascimento de Cristo Jesus até o dia 06 de 
janeiro, quando os Reis chegaram a Belém 
da Judeia. Pude acompanhar a manifestação 
no período de 2007 a 2009 junto ao grupo 
“Reisado Encanto da Terra”, de Sebastião 
Chinês e outros agricultores, com sede no 
bairro Campos de Belém na cidade de Caxias.  
No final da década de 1830, como demonstra 
Franchetti (2007:57), ali se deu a revolta da 
Balaiada, movimento popular que juntou, 
contra o governo central, vaqueiros, lavrado-
res, camponeses, artesãos, negros, mestiços 
e índios.

Tentei esboçar neste artigo alguns 
elementos do Reisado Careta do Maranhão, 
me baseando principalmente na observação 
do grupo “Careta Encanto da Terra”, da 
cidade de Caxias. Entretanto, é preciso ter 
em mente que a visão aqui relatada é apenas 
uma das várias maneiras que existem de 
brincar o Reisado Careta. Inclusive, essa foi 
uma forma observada em um tempo preciso, 
período natalino de 2007 para 2008, e que 
certamente vem sofrendo alterações, inclu-
sive dentro do próprio grupo estudado. Isto 
se deve ao fato do dinamismo presente nas 
culturas populares, que vão se modificando 
com o passar do tempo sem necessariamente 
perder suas raízes com tais transforma-
ções orgânicas. Portanto, tomo o presente 
trabalho apenas como o registro de um 
determinado momento histórico. Que possui 
seu valor, principalmente pelo ineditismo 
do tema, embora não represente nenhum 
tipo de modelo de como é ou como deve ser 
esquematizada a brincadeira.

Referencial teórico-metodológico
Na linguagem sócio-antropológica, as 

palavras rito e ritual são usadas comumente 
com referência a uma série de atividades so-

ciais. Por meio de reforço, inversão ou neu-
tralização dos aspectos do cotidiano é dado 
o clima do ritual.   Van Gennep (1978) perce-
beu o rito marcado por fases e mecanismos 
invariantes e universais. E isto lhe permitiu 
isolá-lo como unidade de estudo e pensá-lo 
através de uma perspectiva sequencialista, 
constituído das seguintes fases.  

a) Ritos de separação – quando o su-
jeito ritual desprende-se do antigo estado 
de coisas ou da situação social precedente. 
Equivalente à estrutura social.

b) Ritos de Margem ( Liminaridade ) – 
período de transição no qual o sujeito ritual 
já está isolado do estado anterior mas ainda 
não foi introduzido no subsequente. Suspen-
são da vida social. Período de margem, fora 
da sociedade, fora do cotidiano. O indivíduo 
se transforma mas o rito de passagem é cole-
tivo. Sujeito ritual está em um reino que tem 
pouco ou nenhum dos atributos do estado 
anterior e do vindouro. Estado transforma-
dor. Situação inter-estrutural.

c) Ritos de Agregação – Consuma-se 
a passagem. Agregação ao novo estado ou 
posição social, ou re-agregação ao antigo, 
agora em novos termos. O sujeito ritual, seja 
ele individual ou coletivo, permanece num 
estado relativamente estável mais uma vez, e 
em virtude disto têm direitos e obrigações de 
tipo claramente definido e “estrutural”, es-
perando-se que se comporte de acordo com 
certas normas costumeiras e padrões éticos, 
que vinculam os incumbidos de uma posição 
social, num sistema de tais posições. 

Rituais demarcam nossa trajetória so-
cial. São em grande parte elaborados como 
eventos festivos, que permeiam toda a nossa 
existência. Temos como exemplos os ritos 
de batismo, aniversário de um ano natalí-
cio, festa de debutante, casamentos, bodas, 
carnaval, festas juninas, natal, reveillon, etc. 
Observamos que em cada região, em cada 
época e em cada cultura os ritos são diferen-
tes, entretanto há a presença de rituais em 
todas as civilizações conhecidas até hoje. O 
sentimento de grupo se dá pela realização 
dos ritos que são como a cola das relações so-
ciais. Nossa história é muitas vezes contada 
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tendo por base casos rituais. A própria vida 
social pode ser pensada como um ritual.

É importante atentar para o fato que 
nem sempre o processo ritual, que é social, 
equivale ao tempo natural; como a festa de 
debutante que nem sempre coincide com 
o biológico (menina menstrua antes ou 
depois). Ou seja, a puberdade social nem 
sempre coincide com a puberdade biológica. 
As crianças devem ser agregadas mediante 
cerimônias, raro que seja considerada mem-
bro propriamente dito, “completo”, desde 
o nascimento. Para o alcance do “mundo 
sagrado” também só se vai através de ritos 
de passagem, que vão de acordo com cada 
crença e/ou religião. 

Assim fenômenos folclóricos de 
natureza religiosa ou não, podem 
ser vistos como ações rituais, isto 
é, ações que predominam aspec-
tos simbólicos e que dizem algu-
ma coisa a respeito das pessoas 
que as praticam. Desta maneira, 
as manifestações folclóricas pas-
sam a ser encaradas como formas 
simbólicas de comunicação e de 
expressão, um modo de dizer algo 
sobre a estrutura da sociedade que 
as produz. (FERRETTI,2002, p.27)

O Novo Dicionário de Aurélio Buarque 
de Holanda (1975) conceitua rito como sen-
do o “tipo de cerimônia em que à maneira de 
agir, às fórmulas, aos gestos e aos símbolos 
usados, se atribuem virtudes ou poderes 
inerentes, suscetíveis de produzirem deter-
minados efeitos ou resultados”. Conforme 
Turner (1974, p.143). “Todos os rituais têm 
esse caráter exemplar, modelar”. As contra-
dições e tentações do dia-a-dia são desfeitas 
na sacralidade do ritual.

Peirano (2003, p.10) demonstra que o 
ritual ressalta o que já é comum a um de-
terminado grupo. Os elementos que entram 
no ritual já existem, fazem parte de um re-
pertório usual, mas são então reinventados. 
Peirano (2003, p.51) confirma que “por meio 
da análise de rituais, podemos observar as-
pectos fundamentais de como uma sociedade 
vive, se pensa e se transforma – o que não é 
pouco”. Os rituais, em certo sentido, “criam” 
a sociedade. Assim, através da dinâmica da 
brincadeira, podemos perceber a dinâmica 
da vida de seus integrantes. Portanto, o 
estudo ritual mostra-se como uma forma de 
estudo social. 

Reisado Careta: festejo para louvar 
Santo Reis

As personagens que compõem o folgue-
do variam entre seres animais (burrinha, boi, 
galo, ema, babau, pomba, sariema), humanos 
(amo da burrinha) e fantásticos (jaraguaia, 
os caretas, Nega-Véia). A sequência de apa-
rição e as próprias personagens mudam de 
um Reisado para outro e até mesmo dentro 
de um mesmo grupo, ao decorrer do tempo. 
Cada uma tem sua música específica que é 
entoada na hora que elas devem entrar em 
cena. As formas de dançar e os passos são 
também exclusivos de cada personagem, as-
sim como a vestimenta e o boneco. Para cada 
personagem que aparece no Reisado Careta, 
Sebastião Chinês tem uma explicação lógica. 
Diz que os caretas são os Reis Magos e os 
bichos, os animais que estavam presentes no 
estábulo onde nasceu o Cristo Jesus. O boi, a 
burrinha e o galo aparecem tradicionalmente 
nos presépios. A ema estava lá para catar os 
carrapatos da pata do boi, segundo ele. O ba-
bau representa um cavalo velho. A Nega-Véia 
ou cabeça de fogo, é a encarnação de Satanás 
e o jaraguaia o representante das almas. Os 
instrumentos musicais também se alternam 
entre banjo, bumbo, pandeiro, rabeca, triân-
gulo, sanfona e viola. 

É comum que a concentração para o 
início do Reisado Careta comece com a reza 
que acontece ainda na sede do grupo. Geral-
mente, reza-se o terço e tira-se ladainhas e 
benditos. Cada noite tem um responsável 
para puxar a reza. Muitas pessoas da região 
têm o costume de festejar vários santos 
do calendário litúrgico, além de seguirem 
procissões e romarias para cidades como 
Juazeiro do Norte - CE, Canindé - CE e 
Aparecida do Norte - SP.  É comum haver 
em um bairro ou povoado, mais de um(a) 
rezador (a). Segundo Prado (2007, p.83), “é 
nesta fase que o “rezador” encontra a ocasião 
propícia para exercer suas funções de um 
funcionário religioso específico, sabedor que 
é de ladainhas e benditos”. Pude observar que 
os devotos mais velhos tinham sempre uma 
criança, em geral um neto ou outro familiar 
o acompanhando. Já o número de jovens e 
adultos não era significativo na hora da reza, 
aumentando no decorrer da brincadeira, 
momento mais profano do ritual.

Apesar de usarem a expressão “rezar o 
terço”, nem sempre essa reza se estende até 
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completar o número de contas do objeto que 
não necessariamente precisa estar na mão 
do (a) rezador (a). Cascudo (2002, p.673) 
classifica o terço de São Gonçalo como “ato 
religioso praticado por seus devotos diante 
do altar. Durante o terço não há rezas, so-
mente cantos laudatórios [...]”. No caso do 
Reisado Careta em Caxias, há reza e também 
há cântico, que são denominados pelos devo-
tos como benditos. Segundo Cascudo (2002, 
p.61-62), bendito é “canto religioso com que 
são acompanhadas as procissões e, outrora, 
as visitas do Santíssimo. Denomina o gênero 
o uso da palavra bendito, iniciando o canto, 
uníssono [...]”. 

  Os versos entoados nessa ocasião 
não se restringem a pedir proteção e bên-
çãos apenas para Santo Reis mas também à 
outras entidades de devoção dos presentes, 
que se encontram igualmente representadas 
através de suas imagens localizadas sobre a 
santidade (forma local para designar o altar) 
montada na parte externa da casa. Por exem-
plo:

Nossa Senhora do Carmo
É madrinha de São João
Eu também sou afilhado
Da Virgem da Conceição

Quando os devotos acabam de rezar, 
cantam para “beijar a santa” que estiver em 
cima da santidade, 

Levanta devoto
Vem beijar Maria
Nossa protetora

Nossa Luz e Guia

e para “guardar o santo”, 
Rezadeira guarda o Santo

Guardai todas alegrias
Guardai o menino Deus
Filho da Virgem Maria

que é levado para o altar posicionado 
dentro da sede e então são dados os vivas da 
noite: Viva o dono da casa! Viva Santo Reis! 
Viva o Menino Jesus! E soltam foguetes para 
animar o festejo.  Então são servidos pelo 
noitante ( pessoas responsáveis em organi-
zar e pagar as despesas com a contratação 
dos(a) rezadores (a), fogos de artifício, velas 
e alimentação em cada noite de reza que 
acontece na sede do grupo antes da jornada 
sair às ruas) bolo, biscoito, café ou chocolate. 
Após servirem o lanche os músicos vão pre-

parar seus instrumentos, os brincantes vão 
vestir suas fardas, os bonecos são colocados 
em um carrinho improvisado, para dar início 
à jornada (caminhada até as casas que rece-
bem a brincadeira). Alguns vizinhos partem 
junto aos brincantes e o resto da assistência 
vai-se juntando ao grupo na medida em que 
vão se dando as “abrições de porta”.

Jornada é a forma como o Reisado se 
desloca levando seu ritual e os sentimentos 
que ele desperta para a população de devotos. 
Essa peregrinação pode estar relacionada ao 
caminho que os Reis Magos fizeram para 
chegar a Belém da Judeia. O percurso não é 
acompanhado por música. É ali que se dá a 
conversação amigável entre os integrantes 
do grupo e as pessoas que os acompanham. 
Nos bairros da sede do município de Caxias, 
são visitadas cerca de dez a quinze casas 
por noite mas nos interiores esse número é 
menor pela maior distância entre elas. Na 
Barra do Inhinga, povoado do município de 
Matões onde dona Nair mora atualmente, 
existem casas distantes duas léguas uma da 
outra. Então o grupo acaba levando mais 
tempo para visitar um menor número de 
casas do que nos bairros das cidades onde 
há muitas casas próximas. Ela disse que seu 
grupo começa a jornada pelas 20h e só acaba 
no amanhecer do dia.

 Quando chegam à residência de alguém 
que pediu para o Reisado brincar no seu ter-
reiro, a bandeira, que pode ser feita de tecido 
branco, pintada ou bordada com a imagem de 
Santo Reis é estendida bem próxima à porta 
da frente da casa visitada e os quatro canta-
dores (as) começam a entoar seus cânticos. 
Os versos de “abrição de porta” demonstram 
o universo devocional do ritual.

Ô de casa ô de fora
Menina vem ver quem é
Santo Reis na sua porta

Ele veio te abençoar

Venha ver o Santo Reis
Venha logo minha gente
O dono dessa promessa
Se achou muito doente

O senhor, dono da casa
Eu voltei para ti chamar
Venha ver o Santo Reis

Ele pode te ajudar

As famílias que recebem o Reisado para 
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brincar em seu terreiro, isto é, na porta de 
sua casa, acreditam que essa é uma forma de 
agradar ao Santo e assim receber sua benção 
naquele momento de festa e também para o 
ano que está por vir já que a manifestação 
ocorre no período natalino. As visitas são 
acordadas com certa antecedência, assim os 
devotos já estão à espera do Reisado e só fin-
gem estar com as portas fechadas e as luzes 
apagadas, quando ele chega. Mas se o dono 
da casa não abre a porta, os caretas começam 
a praguejar e amaldiçoar aqueles moradores 
que haviam se comprometido a recebê-los e 
que por algum motivo não pôde cumprir com 
o combinado.

Alguns grupos trazem um andor onde 
levam Santo Reis em uma espécie de dese-
nho fotográfico ou em imagem. No quadro 
estão retratados os Três Reis do Oriente: 
Gaspar, Baltazar e Melchior levando de pre-
sente ouro, incenso e mirra ao menino Jesus, 
deitado em sua manjedoura, acompanhado 
de São José, a Virgem Maria e os animais.  Já 
a imagem é de apenas um Rei representando 
os Três Reis Magos, ou seja, a imagem de 
Santo Reis, elevado pelo catolicismo popular 
à divindade, apesar de não ter sido canoni-
zado pela Igreja católica. Nota-se que não é 
nenhum dos três reis especificamente, mas a 
personificação dos três em só uma entidade. 
As figuras trazidas no andor e na bandeira 
detêm o maior poder simbólico para a popu-
lação local. Quando a recebem, sentem como 
se estivessem recebendo o próprio santo em 
casa. As figuras são beijadas e reverenciadas 
com toda sacralidade. 

No Reisado Careta, as máscaras podem 
ser feitas com qualquer tipo de material, 
como couro de bicho, latão, papelão, cabaça, 
carcaça de animal ou o que tiver disponível 
para sua confecção. Os caretas poderiam ser 
chamados de reis, já que simbolizam os Reis 
do Oriente, entretanto suas máscaras sobres-
saem tanto que acabaram dando nome não 
só a personagem como ao Reisado. Os outros 
brinquedos do Reisado no Maranhão que se 
apresentam na forma de bonecos, também 
podem ser classificados como detentores de 
uma espécie de máscara. Afinal, a cabeça do 
boi, a cabeça da burrinha, do jaraguaia, da 
ema, do galo, da nega-véia, e do babau são 
também caretas. As personagens e o material 
com que são confeccionadas podem variar 
conforme o grupo mas as caretas estão pre-
sente em todos eles.

Entre os donos dos grupos com quem 
conversei, com exceção dos que receberam 
a brincadeira por herança familiar, todos co-
meçaram a “tirar reisado”, como pagamento 
de promessa. Há também os promesseiros 
que não chegam a montar um grupo em si, 
participam pagando suas promessas veicula-
dos a um grupo com quem tenham contato. 
Há devotos que levam animais que se en-
contravam doentes e ficaram bons depois de 
promessas feitas à Santo Reis, para acompa-
nharem a jornada do Reisado também como 
forma de agradecimento ao Santo.

De fato, a promessa difere das de-
mais formas por ser antes um con-
trato desdobrado em dois tempos, 
onde as duas partes envolvidas, o 
santo e o promesseiro, têm cada 
uma de cumprir com as partes que 
lhes cabem: o primeiro, executan-
do o milagre, o segundo, provi-
denciando o pagamento. (PRADO, 
2007, p.162).

Alguns grupos de Reisado Careta têm 
o costume de fazer o “pedido de abrição de 
porta” no cemitério. O reisado tem uma can-
toria específica para essa ocasião que difere 
daquela cantada em outras portas. Muda o 
conteúdo dos versos e o formato também. 
Dona Martinha que mora no centro de 
Caxias, amanhece do dia 05 para o dia 06 de 
janeiro no “Cemitério das Pedras”, onde está 
enterrado seu marido. Só visita a sua cova, 
onde faz uma cantoria específica para ele.  

Nas Caraíbas, povoado de São João do 
Sóter, a procissão que acontece todo dia 06 
de janeiro, vai até o cemitério e faz a visita 
para algumas covas onde estão enterradas 
pessoas que eram ligadas à brincadeira. Lá, o 
festejo não é só para Santo Reis mas também 
para Nossa Senhora da Conceição.  Muitas 
pessoas acompanham a jornada para pagar 
suas promessas. Este é o grupo onde nota-
mos o maior número de caretas, em torno 
de trinta, chamados de penitentes, ou seja, 
brincantes pagadores de promessa. 

Na região do Médio Itapecuru esse 
movimento de visitação de covas é bastante 
comum. As brincadeiras como o Bumba-meu
-boi, a Divindade (festejo para o Divino Espí-
rito Santo) e o Tambor-de-Crioula também 
o fazem. Os donos das brincadeiras vão ao 
cemitério homenagear algum integrante fa-
lecido. Quando o dono da brincadeira é quem 
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falece, os outros integrantes ou a família or-
ganizam a visita de cova, geralmente no dia 
de seu aniversário de morte. Os conhecidos 
saem da frente da casa do falecido e seguem 
em procissão, junto aos músicos e os outros 
integrantes do grupo, com seus acessórios e 
adereços, até a cova onde ele está enterrado. 
Lá se dá a cantoria especial em sua home-
nagem. As mulheres idosas choram. Então, 
todos fazem o caminho de volta para a porta 
da casa do morto e lá acontece a brincadeira 
completa. Como é costume, algumas pessoas 
serem donas de mais de uma brincadeira, a 
cova pode ser visitada por todas as brinca-
deiras de uma só vez. 

A relação entre as brincadeiras é 
bastante estreita na região. Grande parte 
da população local tem devoção por vários 
santos. Observa-se que a maioria das casas 
tem uma santidade em algum cômodo. Ali, 
geralmente, encontramos as imagens dos 
santos do corrente mês. O de maior devoção 
do dono da casa fica localizado no centro, 
seguido à direita na ordem dos que virão e à 
esquerda, do que já passou. Por exemplo, em 
dezembro, a imagem de Santo Reis pode ficar 
no meio (já que começa ser festejado no dia 
25 desse mês). Se for dia dez, Santa Bárbara 
fica à esquerda e Santa Luzia à direita. Essa 
distribuição dos santos também se dá nas ca-
sas de cultos afro-brasileiros do Maranhão. 

A ligação que Santo Reis tem com o 
Divino Espírito Santo me foi sinalizada por 
todos os donos de Caretas com quem conver-
sei. Dizem que “a Divindade anda de dia e o 
Reisado anda à noite” ou até que “Santo Reis 
é primo-irmão do Divino Espírito Santo”. 
Divindade são grupos que fazem uma jorna-
da, com música, canto e poesia para louvar 
o Divino, muito comum na região. Festejam 
geralmente no mês de maio, próximo ao 
Domingo de Pentecostes. São formados por 
quatro pessoas no coro, como no Reisado. 
Também carregam a bandeira com a imagem 
da Divindade bordada ou pintada em um te-
cido. Levam a imagem da pomba do Divino, 
em madeira ou gesso, dentro do andor. Os 
instrumentos musicais utilizados costumam 
variar entre caixa, rabeca e violão, tocados 
majoritariamente por homens. 

Dona Nair, além de dona de salão de 
terecô e de Reisado Careta, faz Roda de São 
Benedito, Roda de São Gonçalo e Pastor. Reza 
três dias para São Bento, com procissão, e 31 
dias para a Virgem Imaculada da Conceição. 

Disse que o cortejo do festejo do Divino 
Espírito Santo já se hospedou em sua casa. 
Se sente satisfeita por trabalhar no campo 
da saúde, que considera uma coisa especial, 
positiva, referindo-se aos processos de cura 
desencadeados por suas rezas. Encara as 
rezas e festas como obrigação. Tem consciên-
cia de que é muita coisa para estudar e para 
fazer, mas faz sem decorar. Pede firmeza, vai 
cantando e os versos vão vindo. Não sabe 
explicar que memória é essa. Apesar de os 
brincantes dos caretas beberem, ela não faz 
uso de nenhuma bebida alcoólica. “Se não 
souber andar, babau cachimbo de pau”.

Dia 06 de janeiro é a data principal de 
reverência à Santo Reis. Em 2008, na sede 
do grupo “Reisado Encanto da Terra”, a 
festa teve início às 17hs com uma missa. Um 
altar foi montado no quintal, que havia sido 
coberto com um teto de palha, especialmente 
para essa ocasião. Um padre da igreja católi-
ca foi contratado para rezar a missa e fazer 
o batizado de três crianças do bairro. Após 
esse acontecimento várias pessoas estavam 
reunidas na rua e o caminhão com a caixa 
de som já estava pronto para dar partida à 
tão comentada procissão para Santo Reis, 
patrocinada pelos devotos, com dinheiro 
levantado pelo grupo durante a jornada. 
Cada acompanhante levava uma vela acessa 
nas mãos. Éramos em torno de 300 pessoas 
acompanhando o carro com a imagem do 
santo e as preces em forma de cantoria, que 
uma senhora rezadeira, entoava no micro-
fone, junto ao caminhão. O percurso se deu 
no próprio bairro Campos de Belém. Alguns 
vizinhos iam se juntando a nós, na medida 
em que a procissão passava pelas suas portas.

Ao término da procissão, os tocos de 
velas que restavam nas mãos dos devotos, 
foram depositadas ao pé de um cruzeiro im-
provisado. Ali também foi montada a banca 
onde se daria o leilão de garrafas de bebidas 
e bolos doados ao Santo. O leiloeiro com 
grande entusiasmo fez todos da vizinhança 
se animarem em arrecadar os produtos ofe-
recidos. Após o leilão, se fecharia mais um 
ciclo natalino, com a brincadeira dos Care-
tas. Eram tantas pessoas reunidas que ficava 
difícil de enxergar a movimentação dentro 
do “espaço cênico”, em forma de roda. Mes-
mo cansados, após nove noites sem dormir; 
andando, dançando,tocando, cantando, be-
bendo, todos estavam renovados para mais 
um ano de labuta. 
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Considerações finais
As festas populares amenizam a dureza 

da vida de seus brincantes. Para Bakhtin 
(1999) o autêntico humanismo que carac-
teriza as relações nas festas das culturas 
populares não é em absoluto fruto da imagi-
nação ou do pensamento abstrato, mas expe-
rimenta-se concretamente no contato vivo, 
material e sensível que o ritual proporciona. 
A força regeneradora do riso grotesco oferece 
a possibilidade de um mundo diferente. Pude 
aferir que o Reisado Careta é um espaço de 
lúdico e cômico.  A brincadeira é penetrada 
pela vida dos brincantes, assim como a vida 
dos brincantes é penetrada pela brincadeira, 
gerando algo único porém com dupla face. 
Assim, o ritual é capaz de transformar a 
vida ordinária daqueles que dele participam, 
onde a graça e a esperança se expandem para 
o resto do ano na forma da fé.

Seja pela crença no milagre do santo, 
seja pela situação inter-estrutural que o ri-
tual proporciona, o Reisado Careta dá a seus 
integrantes condições de uma transformação 
individual que para mim ficou bem clara 
quando alguns integrantes ao término da 
jornada vieram me contar que “fizeram as 
pazes” com alguém que estavam brigados. O 
fato do período natalino, dedicado integral-
mente ao Reisado pelos brincantes, ser um 
período de transição no qual o sujeito ritual 
já está isolado do estado anterior mas ainda 
não foi introduzido no subsequente (TUR-
NER, 1974), trás a possibilidade de uma nova 
visão do mundo. A suspensão da vida social 
que esta fase liminar provoca, faz com que os 
brincantes deixem as mágoas despertadas na 
vida cotidiana e se permitem ser contamina-
dos pela alegria da vida festiva.

Referências Bibliográficas
BAKTHIN, M. A cultura popular na Ida-
de Média e no Renascimento: de Fran-
çois Rabelais. Brasília: Hucitec, 1999.
 CASCUDO, L. da C. Dicionário do Folclo-
re Brasileiro. São Paulo: Global, 2002.
CORNELIO, P. S. de C. Reisado Careta: 
brincadeira para louvar Santo Reis. Disser-
tação de Mestrado. São Luís: PPGCS/UFMA, 
2009.
FERRETTI, S. F. (Org.) Tambor de Criou-
la: ritual e espetáculo. São Luís: Comissão 
Maranhense de Folclore, 2002.
__________. Repensando o Sincre-

tismo: Estudo sobre a Casa das Minas. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; 
São Luís: FAPEMA, 1995.
FRANCHETTI, P. Estudos de Literatura 
Brasileira e Portuguesa. Cotia – SP: Ate-
liê Editorial, 2007.
 HOLLANDA, A. B. Novo dicionário  da 
língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1975.
PEIRANO, M. Rituais ontem e hoje. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.
PRADO, R. de P. S. Todo o ano tem: as fes-
tas na estrutura social camponesa. São Luís: 
EDUFMA, 2007.
TERRA, R. E. da. Direção: Paloma Sá. Produ-
ção: Paloma Sá. Roteiro: Alexandre Almeida 
e Paloma Sá. São Luís: SECMA, 2012. 1DVD 
(30 min).
TURNER, V. W. O Processo Ritual. Es-
trutura e Anti-Estrutura. Petrópolis:Vozes, 
1974.



1113

Relatos da/na escola: histórias, memórias e a constituição dos 
sujeitos a partir das categorias espaço-temporais

Patrícia Carvalho Redigulo
Faculdade Meta

Introdução
No primeiro semestre do presente ano, 

ministramos a disciplina de Didática I, para 
a turma do terceiro período, do curso de Pe-
dagogia, da Faculdade Meta, turno noturno, 
situada na cidade de Rio Branco/Acre. 

O grupo é formado por treze alunas. As 
aulas foram realizadas semanalmente, com 
dois encontros semanais. Dada às condições 
favoráveis da turma, a dinâmica das aulas se 
deu a maneira de grupo de estudo.  

Este artigo pretende apresentar a ex-
periência pedagógica na construção de um 
referencial teórico para o ensino da didática, 
a partir da dimensão cultural, aliada as di-
mensões: ética, política e técnica, na perspec-
tiva do conceito de multidimensionalidade 
(CANDAU, 2001), em que a autora sugere a 
superação da didática instrumental, e propõe 
uma didática fundamental, em que articula 
as dimensões: ética, política e técnica. 

No entanto, a partir das leituras desta 
autora percebemos a necessidade de arti-
cular a dimensão da cultura, a fim de com-
preendermos os significados e os sentidos, 
as escolhas, as lutas e os conflitos existem 
no campo da educação, e principalmente, na 
formação do professor.

Partimos da proposição que “o espaço 
social concreto, é feito de divisões, diferen-
ças, interditos e limitações” (CHAUÍ, 1987, 
p.31), no qual os sujeitos se produzem e são 
produzidos enquanto tal, a partir da relação 
com a cultura, ou seja, a cultura no sentido 
de “território de luta” (HALL, 2003, p.246) 
local onde está em jogo modos de ser, sentir, 
pensar, agir, falar dos sujeitos sociais. 

Neste sentido, situamos a condição do 
(a) professor (a), àquele (a) que irá propor 
práticas pedagógicas que se pretende for-
madora, constituinte de possibilidades de 
aprendizagem para o (a) aluno (a). 

No curso de formação de professores, 
portanto, quais práticas poderiam ser sig-
nificativas e para este grupo? De que modo 
podemos construir um referencial teórico 
para uma disciplina, no caso Didática, na 
qual se propõe outras leituras, novos olhares, 

e a interrelação com outros campos do saber, 
superando o modelo instrumental, pragmá-
tico, técnico e utilitarista comumente dado a 
esta disciplina? 

Tal postura ainda é vigente, em alguns 
cursos de graduação em Pedagogia, formar 
professores executores, e não professores/
pesquisadores encontramos ainda, colegas 
“ensinando receitas prontas” de “como dar 
uma boa aula”, reduzindo a disciplina de 
Didática a uma lista de discursos prontos e 
técnicas “prontas para fazer”. 

Diante desta análise, propomos outra 
abordagem, tendo como ponto de partida o 
caminho aberto “rumo a uma nova didática” 
(CANDAU, 2001), porém nos lançamos à 
procura de novas trilhas, na tentativa de 
(re) construir com o grupo um referencial 
teórico que abraçasse a cultura como o lócus, 
de debate, de análise, de problematização, 
partindo do “olhar político” (SARLO, 2007). 
Entendemos que a “Didática em questão”, 
seja tomada como uma prática cultural, pro-
duzida por sujeitos sociais, historicamente 
situados em um espaço e um tempo, 

Apresentaremos, primeiramente, o re-
ferencial teórico adotado para a disciplina, a 
fim de compartilhar com professores, forma-
dores de outros professores e pesquisadores, 
e, também graduandos do curso de Pedago-
gia, os textos selecionados e as possíveis “ra-
zões” destas escolhas. Mas, principalmente 
para aqueles, professores, que trabalham 
com as classes populares, em instituições de 
ensino superior, da rede privada, ou melhor, 
nos dirigimos, especificamente, para profes-
sores do curso de Pedagogia, nas IES, da rede 
privada, do turno noturno, instituições nas 
quais se encontram muitos estudantes/tra-
balhadores, estudantes/bolsistas, estudantes 
em condições bastante adversas para uma 
“formação de excelência”. 

Na segunda parte, apresento a relação 
entre as categorias espaço-temporais e a 
produção dos sujeitos na instituição escolar. 
Procuramos evidenciar e analisar a “produ-
ção” desses sujeitos a partir das categorias 
espaço-temporais, segundo os estudos de 
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Julia Varela e também, as análises de Gua-
cira Lopes Louro, relacionadas à escola e a 
pluralidade dos tempos e espaços, em que 
questiona “como e quanto estas categorias 
fabricam não apenas nossas mentes, mas 
nossos corpos” (LOURO, 2008, p. 120).

Por último apresento um trecho do re-
lato, de uma das alunas, em seu “discurso da 
vida cotidiana” (GIROUX, SIMON, 2008, p. 
145) especialmente suas vivencias na escola 
fundamental. Na produção dos relatos das 
acadêmicas, procuramos propor uma prá-
tica reflexiva, partindo de suas linguagens, 
culturas e memórias, tendo como foco suas 
experiências escolares que “marcaram” sua 
constituição enquanto sujeitos históricos.

Desenvolvimento
Breve descrição de um percurso di-
dático-metodológico

Sabemos que a Didática apresenta-se 
como uma disciplina pedagógica (LIBA-
NEO, 1994, p. 16), de modo que, em nossa 
abordagem, sua fundamentação teórica deve 
privilegiar os autores/pesquisadores, com os 
quais podemos refletir sobre os processos de 
ensino-aprendizagem, mas também, superar 
as “receitas didáticas”, ou seja, discutir, 
refletir, criticar, propor, outra didática, su-
perando o tecnicismo, a mera aplicação de 
“metodologias”, ditas exitosas, por vezes “co-
piadas”, sem pelo menos um ato de reflexão 
ou questionamento; sem qualquer estudo 
prévio, desarticulado da realidade onde se 
pressupõe análoga.

Para tal empreitada, optamos por um 
recorte temporal, que se inicia na década de 
oitenta, com a crítica ao tecnicismo, imposto 
e desenvolvido nas décadas anteriores, pela 
Ditadura militar no Brasil, período, ao siste-
ma educacional brasileiro. 

Com os textos de Vera Maria Candau 
(2001), iniciamos o percurso de estudos, 
debates, reflexões em sala de aula, com 
uma turma de treze alunas. Partindo da 
proposição de Candau, de que o processo 
ensino-aprendizagem deve apresentar um 
caráter “multidimensional”, isto é, as dimen-
sões: técnica, humana e política devem ser 
articuladas “organicamente”.

Nesta perspectiva, da “multidimensio-
nalidade”, proposta pela a autora, compreen-
demos que, conforme a mesma afirma, “todo 
processo ensino-aprendizagem é situado em 

um tempo e um espaço”, portanto, o aspecto 
político e social está intrínseco ao processo. 

Candau (2001) ressalta que tal ação, 
concretizar-se em uma cultura específica, 
com pessoas concretas e, com posição de 
classe definida.  Sendo assim, sugere uma 
transformação: da didática instrumental 
para uma didática fundamental, na qual 
situa o conceito de “multidimensionalidade”, 
a técnica, a política e a dimensão humana, 
estão em relação, a fim de fundamentar uma 
análise concreta da prática pedagógica, bem 
como, seus condicionantes; deste modo, po-
demos analisar as diferentes metodologias, 
apontar seus pressupostos teóricos, as tem-
poralidades e espacialidades em que foram 
geradas.

Também propõe a elaboração a partir 
das experiências, das vivências, das realida-
des, em permanente relação com a teoria e a 
prática; sem perde de vista o compromisso 
com a transformação social, alicerçado a 
prática do ensino competente. Além de re-
comendar o trabalho coletivo de professores 
e especialistas, com vistas a, “buscar formas 
de aumentar a permanência das crianças/
jovens/adultos na escola/graduação”.

Sugere a interação e o diálogo com a co-
munidade em que a escola/IES (Instituições 
de Ensino Superior) está situada, como meio 
para a construção do currículo. Todavia, ob-
servamos que Candau (2001) cita a cultura 
como um elemento constituinte das práticas 
pedagógicas, mas não elege a cultura como 
o ponto de perspectiva, como um local de 
debate, entendemos que seus estudos são 
discursos de ruptura, de transformação, 
porém, em sua proposta de “multidimen-
sionalidade” não contempla a cultura como 
uma de suas dimensões, posiciona a cultura 
como parte integrante da dimensão política. 

Aqui, nos referimos aos textos escritos 
na década de oitenta, em que um grupo de 
autores debatem um nova didática, pós-dita-
dura militar. Percebemos que a cultura, como 
lugar de debates, conflitos, conservação e 
transformação, estava implícita nos debates.

Sabemos que, as discussões ocorridas 
no início dos anos oitenta, no Brasil, sobre 
os “Rumos da didática”, ainda subsidiam a 
didática atual; seus debates, questões e pro-
postas, alicerçam nosso cotidiano em sala de 
aula, na formação de professores. Na esteira 
deste debate, construímos nosso referencial 
teórico, a fim de desenvolver o trabalho 
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didático, com os seguintes autores: Cipriano 
Carlos Luckesi, Olga Teixeira Damis, Ilma 
Passos Alencastro Veiga, Carlos Alberto 
Gomes dos Santos, Oswaldo Alonsa Rays. 
Com o objetivo de compreender a didática 
na formação do professor, suas relações e 
pressupostos teóricos, a partir de uma re-
trospectiva histórica.

Ao realizar esta primeira etapa de lei-
turas e análises temáticas dos textos, uma 
nova etapa foi elaborada, agora com leituras 
de textos no campo da sociologia, os quais  
abordam as “categorias espaço-temporais e a 
socialização escolar” (VARELA, 2002), já que 
entendemos a necessidade de compreender a 
relação espaço e tempo e a escola, proposta 
inicialmente pelos estudos de CANDAU 
(2007); e VEIGA (2004).

As dificuldades encontradas nesta etapa 
foram e ainda são muitas, e elementares, 
como: a pouca leitura das alunas; a falta de 
textos impressos para participar significati-
vamente das aulas, já que as mesmas deve-
riam providenciar seu material; o cansaço 
após um longo dia de trabalho, pois a maioria 
são alunas/mulheres trabalhadoras/mães; a 
dificuldade em articular ideias e elaborar o 
pensamento crítico-reflexivo com base na 
compreensão do texto; a comunicação com 
o grupo; e, o estranhamento causado pela 
proposta de não fragmentar conhecimentos, 
relacionar diversos campos de saberes, como 
literatura, cinema, psicanálise, sociologia, 
filosofia, histórias do cotidiano, experiências 
e vivencias passadas e escolhas atuais.

Escola um espaço social concreto: 
culturas em disputa na constituição 
dos sujeitos

Julia Varela (2002) e Guacira Lopes 
Louro (2002) nos auxiliam a compreender 
a seguinte proposição: “(...) o espaço social 
concreto é feito de divisões, diferenças, in-
terditos e limitações” (CHAUÍ, 1987, p. 31), 
portanto, verificamos que a escola é um es-
paço social concreto, deste modo, os sujeitos 
que ali são e estão, vivenciam experiências, 
relações, saberes e culturas, em permanentes 
inter-relações com estas divisões, limitações, 
interditos e diferenças; e desta maneira, se 
constituem enquanto sujeitos políticos e his-
tóricos, a partir das disputas entre culturas, 
que se realiza pela linguagem. 

Deste modo a escola está marca por 

divisões - sociais, de gênero, de etnia, de 
classe; diferenças - de saberes, de olhares, 
de modo de ser e sentir, pensar, conhecer, 
fazer; interditos - aquilo que não pode ser 
dito por qualquer pessoa, em qualquer lugar, 
de qualquer maneira, sugerido por Michel 
Foucault; limitações – quer sejam de ordem 
de saberes, de poderes, de deslocamentos, de 
transformação, limitações para compreen-
der o novo, o outro e a si mesmo; limitações 
de ordem física, estrutural, de organização e 
funcionalidade. Portanto, local de produção 
e reprodução da cultura, de saberes, de prá-
ticas sociais.

Para tal análise, buscamos, do ponto 
de vista metodológico, autores que desafiam 
o instituído, e, com os quais pudéssemos 
realizar uma “escavação”, a fim de descobrir 
um novo modo de pensar.  Assim, se deu de 
modo “arqueológico” no sentido atribuído 
por Foucault, e em  nosso percurso  fomos 
“escavando”, ou seja, nos posicionamos a 
procura do entendimento, e em busca da 
transformação do “olhar”, desconstruindo 
os “pré-conceitos” sobre o embasamento 
teórico “clássico” na formação de futuros 
professores. E questionando: Quais textos, 
quais os campos de saberes podem nos 
auxiliar na interpretação e compreensão do 
tempo presente? 

Julia Varela propõe as categorias de 
pensamento – espaço-temporais – a partir 
dos estudos de Emile Durkheim

as categorias são noções essenciais 
que regem nossa forma de pensar 
e viver (...) permitem coordenar 
e organizar os dados empíricos e 
tornam possível o sistema de re-
presentação que os homens de  
uma determinada sociedade e em 
um momento histórico concreto 
elaboram sobre o mundo e sobre 
si mesmos.(DURKHEIM apud VA-
RELA in COSTA, 2002, p. 73-74)

Explicita que as categorias, como formas 
do pensamento, são historicamente construí-
das a partir de uma cultura, uma época; está 
em constante processo de (re) elaboração, 
são conceitos que auxiliam na maneira de re-
presentar coletivamente, e dar sentido a vida 
prática, relaciona-se a forma de organização 
social , modos de funcionamento do poder e 
do saber, em diversas sociedades. 

Varela vai além, na construção dos con-
ceitos, e elucida sua abordagem tomando de 
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empréstimo as análises do sociólogo Nobert 
Elias sobre as categorias, este explicita que 
as categorias são instituídas socialmente e 
culturalmente, tem caráter simbólico, e, é 
um modo de orientação e saber. Por exem-
plo, sobre a categoria tempo - construída a 
partir da formação dos estados modernos, 
com o desenvolvimento das sociedades e sua 
industrialização, os sujeitos foram subme-
tidos às exigências sociais promovidas pela 
burguesia em ascensão, produzindo, assim, 
um determinado tempo, o tempo do relógio, 
o tempo do trabalho, da produção. 

Assim, a autora propõe uma análise 
a partir dos processos de socialização dos 
sujeitos nas instituições escolares, nas quais 
põem em jogo determinadas concepções 
e percepções do espaço e do tempo. A so-
cialização e as diferentes pedagogias estão 
situadas em períodos históricos, através de 
relações sociais e relação de poder. Implicam 
na organização e definição dos saberes legíti-
mos e subjetividades específicas.

Segundo a autora, as categorias espaço-
temporais, as relações de poder, as peda-
gogias são dimensões que se entrecruzam, 
imbricam, ramificam no interior das institui-
ções educativas. Sugere-nos a possibilidade 
como objeto de estudo, analisar e questionar 
como se desenvolve as interdependências 
complexas, entre estes processos.

Para tal estudo, propõe uma divisão em 
três períodos históricos, são eles: Pedago-
gias Disciplinares (séc. XVIII); Pedagogias 
corretivas (início do séc. XX); e, Pedagogias 
psicológicas (meados do séc. XX). Estas são 
tendências pedagógicas com diferentes con-
cepções de espaço e tempo; diferentes formas 
de exercício do poder; diferentes formas de 
conferir um estatuto ao “saber”; e, diferentes 
formas de produção de subjetividades. 

Sendo assim, Julia Varela (2002), ana-
lisa como incide a regulação social do espaço 
e do tempo, e suas formas de transmissão e 
de interiorização mediante técnicas peda-
gógicas, conexões, historicamente, entre o 
processo de individualização e os modos de 
educação, ou seja, entre as tecnologias de 
produção de subjetividades específicas e as 
regras que regem a constituição dos campos 
do saber.

Mas onde está a didática nestas rela-
ções? Bem, ao discutirmos o texto da referida 
autora, questionamos: quais didáticas esta-
riam presentes em cada uma das pedagogias 

apresentadas, ou melhor, estas diferentes 
pedagogias produziram diferentes didáticas? 
Diferentes modos de conhecer, de ser, fazer e 
conviver?  Produziram diferentes metodolo-
gias, técnicas, currículos e avaliações? 

Deste modo, nós, enquanto grupo , 
questionamos o caráter cultural, histórico, 
social e epistemológico que fundamentam as 
diversas “didáticas”, explícitas e implícitas 
em cada um dos períodos das pedagogias 
propostas pela autora. Com isso, analisamos 
nossas experiências nas escolas, em nossas 
escolas, nas quais “aprendemos” a ser, a 
conhecer, a fazer, a sentir, a olhar, a (re) 
produzir o que somos.

Guacira Lopes Louro (2002) esclarece 
tais questões, a partir da análise do estudo 
de Julia Varela. No texto “A Escola e a plura-
lidade dos tempos e espaços”, Louro propõe 
ao leitor (a) pensar a escola, partido das ca-
tegorias espaço e tempo, como construções 
sociais, enquanto elementos que são inven-
tados e reinventados pelas sociedades, e que, 
portanto, se transformam e transformam os 
sujeitos.

Convida-nos a pensar como ou quanto 
estas categorias fabricam não apenas nossas 
mentes, mas nossos corpos. E, também 
pensar sobre a pluralidade desses conceitos, 
tentando refletir sobre tempos e espaços que 
são diversamente percebidos e vividos por 
homens, mulheres, ricos/as, e pobres – cren-
te ou não – negros (as), índios (as), brancos 
(as).

E, ainda, pensar a escola e as formas 
através das quais estas instituições escolares 
forjam nossas concepções plurais de tempo e 
de espaço. Assim afirma:

Adquirir essas noções de tempo e 
espaço, empregá-las de formas so-
cialmente “adequadas” supõe uma 
aprendizagem a que todos os sujei-
tos devem ser submetidos. (...) não 
são noções únicas, nem universais, 
ou seja, divergem historicamente, 
culturalmente no interior de uma 
mesma sociedade: elas são plu-
rais e múltiplas. Tempo e espaço 
são atravessados pelas divisões 
sociais. As divisões de classe, de 
gênero, de etnia, religião ou ida-
de determinam as formas também 
diversas (e frequentemente desi-
guais) com que os sujeitos vivem e 
percebem o tempo e o espaço, em 
suas dimensões cotidianas e bio-
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gráficas, ou seja, no dia-a-dia e 
na vida pessoal e da comunidade. 
(LOURO, 2002, p. 122)

Para Louro, as pedagogias, sugeridas 
por Julia Varela, produzem não somente 
diferentes infâncias, mas também desiguais. 
As diferenças de gênero, etnia, classe, idade, 
acabam por alicerçar justificativas para o 
tratamento desigual, hierarquizado, classifi-
catório e valorativo.

Sendo assim, a autora sugere que o tem-
po escolar, como os outros tempos sociais, 
deva ser tomado como “um fato cultural” 
(FRAGO apud LOURO, 2002, p. 123). Pois 
este, cogita os “pressupostos psicopedagógi-
cos” que, em determinado momento histó-
rico orientam as práticas educativas. Assim, 
“articulando-se aos outros tempos sociais, o 
tempo escolar precisa ser interiorizado por 
estudantes e mestres, é enfim, um tempo que 
se tem que aprender”. (FRAGO apud LOU-
RO, 2002, p. 124)

Este tempo escolar se materializa nos 
corpos, “fabricam os corpos dos sujeitos” 
como afirma a autora, através de sinais, alar-
mes, sinos, gestos e olhares dos professores, 
funcionários; delimitando o que pertence a 
sala de aula, o que não pertence a esta; ali 
se treinam os sujeitos para obtenção de uma 
postura, uma atitude, uma acomodação 
caracterizadas como “harmônicas” às ativi-
dades intelectivas e reflexivas. 

Através destas relações, nas relações 
no/do cotidiano ocorre a produção e a repro-
dução dos sujeitos, acontece a escolarização, 
é também, nestes lugares, no dia a dia, que os 
sujeitos alicerçam suas ações, onde resistem, 
conservam, aderem, criam e recriam, trans-
formam a si mesmos. “[...] um processo que 
se dá e se constitui no interior e através de 
múltiplas redes de relações sociais e relações 
de poder – nas quais todos (as) estamos en-
volvidos.” (LOURO, 2002, p.126)

Louro conclui que 
[...] a escola se constitui, ainda 
em nossa sociedade, num espaço e 
um tempo especiais para a produ-
ção de sujeitos, para transformar 
meninos e meninas em homens e 
mulheres. O que ela faz do período 
de tempo que dispõe e dentro dos 
limites do seu espaço, e o que nós, 
professora/es e estudantes, faze-
mos dentro dela tem, portanto, 
relevância, pode fazer diferença, 

pode abrir ou fechar possibilida-
des na construção de uma socie-
dade mais ou menos igualitária. 
(LOURO, 2002, p. 126)

Deste modo, questionamos: Qual didáti-
ca se pode construir a partir desta concepção 
de escola? Quais as práticas pedagógicas que 
desejamos, necessitamos, precisamos, ou 
melhor, quais práticas estamos produzindo 
hoje? Como os sujeitos estão se produzindo 
nesta escola? Como as alunas, do curso de 
pedagogia, futuras professoras, percebem as 
formas como foram produzidas e reproduzi-
das suas mentes e corpos nas escolas em que 
estudaram as séries iniciais? 

Quais as lutas, as resistências, as ade-
rências, as transformações, as experiências 
vividas coletivamente que auxiliaram na 
constituição destes sujeitos? Como percebem 
hoje o tempo e o espaço vivenciado naquela 
escola? 

É possível fazer uma análise deste tem-
po passado? E, qual a relevância, para as aca-
dêmicas de Pedagogia, futuras professoras, 
realizar a elaboração de uma análise deste 
tempo e espaço escolar? É papel da “discipli-
na” de Didática questionar e “escavar” estas 
memórias e histórias, sobre o tempo e o es-
paço escolar vivido pelas alunas/mulheres/
futuras professoras?

O discurso da vida cotidiana – rela-
tos e memórias das alunas

Articulado às proposições de Varela e 
Louro, sobre a relação entre espaços e tem-
pos, relações de poder, experiências e vivên-
cias nas instituições escolares e a constitui-
ção dos sujeitos, apresentamos os estudos de 
Giroux (IN SILVA, 2002) sobre a concepção 
de escola, de currículo, de formação de pro-
fessores, todavia selecionamos um aspecto 
proposto em seus estudos para discutir com 
o grupo: a formação do professor como uma 
contra-esfera pública, explicaremos a propo-
sição mais adiante. 

O autor afirma que “A escola é um 
território de luta e que a pedagogia é uma 
forma de política cultural.” Tal afirmação 
aproxima-se do conceito de “espaço social 
concreto” conjecturado por Marilena Chauí 
(1987), conceito no qual por extensão, aferi-
mos à escola, exposto no início deste artigo. 
Giroux defende que 

As escolas são formas sociais que 
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ampliam as capacidades huma-
nas, a fim de habilitar as pessoas a 
intervir na formação de suas sub-
jetividades e a serem capazes de 
exercer poder com vistas a trans-
formar as condições ideológicas e 
materiais de dominação, em práti-
cas que promovam o fortalecimen-
to de poder social e demonstrem as 
possibilidades de democracia. (GI-
ROUX, 2002, p. 95).

Assim anuncia uma pedagogia crítica, 
na qual se valoriza as interrelações simbólicas 
e materiais do cotidiano, às quais balizam as 
formas como as pessoas produzem sentidos 
e significados, a partir de suas experiências 
e das suas vozes. Ressalta a importância 
de construir uma política da diferença, e 
fortalecer as pessoas, enquanto sujeitos his-
tóricos, valorizando as vozes destes sujeitos, 
geralmente silenciados.

Também aponta para que se reconheça 
que nas escolas “os significados são produ-
zidos pela construção de formas de poder, 
experiências e identidades, que precisam ser 
analisadas em seu sentido político cultural 
mais amplo” (GIROUX, 2002, p. 96).

A Pedagogia Crítica e a cultura popular 
podem articular-se em suas potencialidades, 
promovendo uma possível transformação; 
sabemos que “cultura popular representa é 
um território de luta, negociações, resistên-
cia e conservação” (HALL, 2003, p. 246). 

No entanto, também representa segun-
do os autores, um espaço pedagógico, no 
qual surgem relevantes questionamentos 
sobre “os elementos que organizam a base da 
subjetividade e da experiência do aluno/a”. 
(GIROUX, SIMON in SILVA, 2002, p.96). 

Ambas, a pedagogia crítica quanto a 
cultura popular, “existem” enquanto discur-
so subordinado, analisa o autor. Afirma que 
na relação ente estes dois campos, podem 
surgir uma relevante interpretação dos sig-
nificados, em que o pedagógico se torna mais 
político e o político mais pedagógico. 

Tal imbricamento não representa so-
mente um espaço de luta e contestação, mas 
também, apresenta contribuições teóricas 
que podem subsidiar as análises e o pensar 
a escolarização na condição de uma política 
cultural. Ressalta que

Muito da luta pedagógica consiste 
exatamente nisso: testar as formas 
pelas quais produzimos os signifi-

cados e representamos a nós mes-
mos, nossas relações com os outros 
e com o ambiente em que vivemos. 
Assim procedendo, fazemos uma 
avaliação do que nos tornamos 
e do que não mais desejamos ser. 
Também nos capacitamos a reco-
nhecer as possibilidades ainda não 
concretizadas e a lutar por elas. 
(GIROUX, SIMON in SILVA, 2002, 
p. 107)

É a “consciência trágica” apresentada 
por Marilena Chauí (2). Tal pensamento coa-
duna com as hipóteses lançadas por Giroux e 
Simon, em que denominam de epistemologia 
popular, o conhecimento informal do coti-
diano, articulado ao “sensório, ao imediato, 
ao concreto, no prazeroso [...] essas, as áreas 
que o conhecimento formal e sua respectiva 
cultura reprimem continuadamente”. (GI-
ROUX, SIMON in SILVA, 2002, p. 113)

Giroux e MAcLaren (2002) defendem 
que “as escolas de formação de professo-
res necessitam ser concebidas como uma 
contra-esfera pública”, isto é, um espaço 
em que se produz o novo, que rompe com o 
instituído, que cria e recria modos de ser e 
estar no mundo, o espaço e o tempo escolar 
pode, portanto, significar e existir como um 
território de produção de novos discursos, 
“contra-discursos”, na medida em que aí, 
neste lugar, se dá a produção, a transforma-
ção, a aderência e a resistência com a relação 
à cultura dominante.

Nesta direção, ouvir as alunas em seus 
relatos, sobre suas experiências no tempo e 
no espaço escolar, nomear e atribuir signi-
ficados a partir destas experiências, através 
da linguagem, da cultura, da memória, da 
subjetividade pode ser um possibilidade de 
aprendizado, mas também de análise das 
relações sociais, econômicas, históricas; bem 
como das práticas culturais que condiciona-
ram/condicionam sua formação. Citaremos 
um trecho de um dos relatos produzidos em 
sala de aula

Muitas vezes temos que passar 
por decepções para poder seguir 
em frente e saber que no mundo 
existem muitas pessoas ruins, mas 
também existem algumas pessoas 
boas dispostas a nos ajudar. É bem 
difícil para as crianças que pos-
suem algum tipo de deficiência e 
isso incluem a carência financeira, 
estudarem em um ambiente es-
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colar onde há crianças de classes 
sociais mais elevadas que a sua, 
pois querendo ou não sempre ha-
verá o preconceito e com isso vêm 
brincadeiras de mau gosto, piadas 
e as pessoas que sofrem com isso 
só tem dois caminhos: ou enfrenta 
essa realidade de maneira inteli-
gente, como eu fiz, mostrando que 
também tem seu valor, eu tirava 
boas notas, ou fica arredia e se fe-
cha para o mundo ficando agres-
siva e se jogando na depressão. A 
vida é feita de escolhas depende de 
nós sermos boas ou ruins. (trecho 
do relato de uma acadêmica do 4º 
período do curso de Pedagogia)

A cultura, a voz e a experiência destes 
sujeitos políticos devem estar presentes no 
fazer, nas práticas pedagógicas/políticas, 
das/nas escolas, criando uma política cultu-
ral e alicerçando a  formação destes futuros 
professores.

Na produção do “discurso da vida 
cotidiana” os sujeitos constróem uma 
narrativa própria, por meio da linguagem, 
ressignificam seu passado, atribuindo-lhe 
novos sentidos, na reconstrução de suas me-
mórias, rearticulam suas histórias a partir do 
presente e deste modo, podem compreender 
a necessidade de descobrir-se a si mesmo, 
e assim descobrir o outro, e perceber que 
nesta relação se (re) produz subjetividades, 
estabelecendo novas “rotas”, outros rumos. 
Vejamos o que diz uma aluna

Um fato que ocorreu constantes 
vezes nas series a frente e até hoje 
isso me deixa chateada, era que 
como minha mãe fazia toda ma-
nhã meu lanche para eu levar a 
escola e quando chegava a hora 
do recreio na escola, as meninas 
que mangavam de mim, critica-
vam a minha voz e comentavam 
sobre o meu jeito pobre de me ves-
ti, sempre me cercavam e elogia-
vam meu lanche. E eu como uma 
menina boba, dividia com todas 
[...] Isso ocorria também na hora 
de fazer trabalhos, eles sempre me 
chamavam para fazer trabalhos e 
eu como sempre, os carregava nas 
costas apenas para ter um pouco 
da amizade da turma. Lembro-me 
que apenas cinco pessoas eram 
amigas (os) sinceros no ensino 
fundamental. Hoje não tenho difi-

culdade de me relacionar, mas tra-
go mágoas do passado que afeta 
muito meu convívio atual. Eu me 
destacava em sala de aula por ser 
uma aluna esforçada e tirar sem-
pre boas notas. (trecho do relato de 
uma acadêmica do 4º período, do 
curso de Pedagogia)

Considerações finais
A elaboração dos relatos escritos, pro-

duzidos pelas alunas do curso de Pedagogia, 
na disciplina de Didática, sob a perspectiva 
sugerida Giroux e MacLaren (in SILVA, 
2008) empreende e fundamenta uma prática 
cultural, política e pedagógica, propõe às alu-
nas o exercício da descrição e interpretação 
de suas experiências na escola, nas séries 
iniciais.

Certa vez no quinto ano, antiga 
quarta serie do 1º grau, eram cin-
co bimestres para poder fechar a 
nota e a média era sete para eli-
minar e passar de ano, no quarto 
bimestre eu já havia eliminado e 
a professora pediu a minha mãe 
para não me levar mais a escola. 
Até pouco tempo não entendia a 
atitude daquela professora. Ela 
disse apenas que não queria que eu 
ficasse assistindo aulas sem neces-
sidade, e tudo que ela ia passar eu 
já sabia. Comentando com ela ano 
passado quando a reencontrei, 
ela me perguntou como ia minha 
carreira profissional, e eu disse 
que estava fazendo o curso de gra-
duação em Pedagogia e que minha 
vida passou de um extremo ao ou-
tro, me fazendo desistir de alguns 
sonhos, como me formar. Ela ficou 
chocada com o meu relato, sobre 
a minha vida e disse que quando 
ela me liberou das aulas na quar-
ta série, foi porque muitos alunos 
se escoravam em mim e o meu po-
tencial de aprendizado era muito 
grande e era uma pena que minha 
família não apoiava como deveria 
os meus estudos. (relato de uma 
acadêmica do 4º período do curso 
de Pedagogia)

Tal prática pedagógica/política auxilia 
não somente na busca pelo autoconheci-
mento, vai além, possibilita a descoberta das 
complexas relações existentes no cotidiano, 
na vida dos sujeitos; promove e implica em 



1120

um movimento de ruptura e abertura; a 
valorização das suas culturas, das diversas 
linguagens. 

 Em seus relatos podemos perceber 
como as categorias espaço e tempo, sugeri-
das por Julia Varela, auxiliam na análise da 
produção das pedagogias; especificamente, 
podemos analisar como o espaço e o tempo 
escolar é fabricado e fabrica os corpos, nas 
palavras de Guacira Lopes Louro; mas é 
também podemos encontrar nestes relatos a 
produção das subjetividades, as lutas entre 
culturas e as linguagens, os conflitos, as 
limitações, as divisões, os interditos, as expe-
riências dos sujeitos históricos nesse “espaço 
social concreto”.

Os professores/formadores, nas facul-
dades de educação devem estar atentos a 
estes relatos, pois, estes podem ser matérias, 
objetos de estudo para a formação de pro-
fessores como uma contra-esfera pública, na 
construção de novas práticas, mais significa-
tivas, solidárias, participativas e transforma-
doras. 

Notas
¹ Pedagoga, Mestre em Letras pela Universidade Fe-
deral do Acre. Atualmente ministra a disciplina de Didática 
II e Práticas Interdisciplinares na Faculdade Meta/AC, coor-
denadora do curso de Pedagogia nesta Instituição de Ensino 
Superior.
² “A consciência trágica, em seu sentido originário, 
tal como revelada pela tragédia grega não é aquela que se de-
bate com um destino inelutável, mas, ao contrário, é aquela 
que descobre a diferença entre o que é, e, o que poderia ser, 
e por isso mesmo transgride a ordem estabelecida, mas não 
chega a constituir uma outra existência social, aprisionada nas 
malhas do instituído”. (CHAUÍ, 1987, p. 177-179). A Cultura 
Popular carrega em si estes dois elementos: o caráter ambí-
guo; e a consciência trágica. Produz assim, outra lógica, ou-
tra racionalidade, cria outros caminhos, outras possibilidades 
de pensar, agir, sentir, ser e fazer. Não se cristaliza no mito 
de uma origem, sonhada pelos românticos, muito menos se 
realiza no além, a partir de uma perspectiva progressiva dos 

ilustrados.
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Repercussões das concepções pedagógicas nas políticas educa-
cionais em Rondônia entre 1995 e 2010

Paulo Aparecido Dias da Silva
Universidade Federal de Rondônia

Introdução
Este trabalho foi apresentado inicial-

mente ao Programa de Pós-graduação Stricto 
Sensu, Mestrado Acadêmico em Educação, 
da Universidade Federal de Rondônia como 
requisito para a obtenção do título de Mes-
tre. Dado o limite estabelecido, optou-se por 
fazer um recorte do trabalho inicial.

As políticas educacionais implementa-
das no Estado de Rondônia nas últimas déca-
das tem como preocupação constante valori-
zar os conhecimentos espontâneos oriundos 
da experiência cotidiana dos alunos. A prá-
tica cotidiana dos professores é igualmente 
enaltecida pelas referidas políticas. O bom 
professor, a partir desta ótica, é aquele que 
reflete continuamente sobre sua prática. Da 
mesma forma, valoriza-se a epistemologia 
piagetiana por meio das constantes menções 
ao construtivismo como modelo de teoria da 
aprendizagem que deve guiar as práticas pe-
dagógicas, assim como elege-se a formação 
de competências e habilidades, e não a trans-
missão de conteúdos, como objetivo último a 
ser atingido pelos processos educativos.

Na década de 1990 o ideário neoliberal 
torna-se hegemônico. Esse ideário corres-
ponde às necessidades do capitalismo em 
crise, cuja reestruturação para formas mais 
flexíveis possibilitou uma sobrevida desse 
modo de produção. Essa reestruturação no 
campo da produção exigiu mudanças subs-
tanciais na esfera educacional.

Sendo assim, passou a ser objetivo prin-
cipal das políticas educacionais atender as 
demandas do mercado, o que não constitui 
nenhuma novidade. A principal diferença 
dessa nova fase é a preparação de um traba-
lhador que atenda as exigências básicas do 
mundo da produção agora flexibilizada. 

No Brasil, as políticas implantadas no 
âmbito da educação a partir de 1990, foram 
financiadas e dirigidas pelo Banco Mundial 
em convergência com os interesses da bur-
guesia brasileira e atenderam aos interesses 
dos grupos hegemônicos do capitalismo em 
sua fase de reestruturação, tendo em vista a 
crise de acumulação vivenciada a partir do 

esgotamento do modelo fordista. 
Neste estudo, parte-se do pressuposto de 

que o papel desempenhado pelo Estado bra-
sileiro no campo das políticas educacionais 
no contexto da reestruturação produtiva do 
capitalismo mundial não é, de forma alguma, 
neutro. O Estado como ente político é visto 
não em si mesmo, tendo em vista que resulta 
da forma como está organizada a produção 
material de existência humana em determi-
nado contexto histórico. Essa compreensão 
nos legou Marx (1989) ao afirmar que sobre 
determinadas relações de produção e orga-
nização econômica, por ele denominadas 
de infraestrutura, se elevam determinadas 
formas de relações jurídicas, de pensamento, 
manifestações religiosas e instituições políti-
cas que caracterizam a superestrutura. Sendo 
assim, as relações estabelecidas no âmbito 
da sociedade são conseqüência da forma 
como esta mesma sociedade está organizada 
do ponto vista material e, neste sentido, o Es-
tado não responde às necessidades comuns, 
mas expressa, no plano político, os interesses 
da classe que mantêm o controle dos meios 
de produção, buscando a reprodução deste 
estado de coisas.

Objetivando explicitar esse processo, 
inicialmente são apresentadas as políticas 
educacionais implementadas no Estado de 
Rondônia no período de 1995 a 2010, assim 
como busca-se identificar suas origens, obje-
tivos e pressupostos. Em seguida, realiza-se 
uma discussão acerca das concepções peda-
gógicas que tem fundamentado a elaboração 
e a execução das referidas políticas. 

Políticas educacionais em curso 
nas escolas rondonienses: origens 
e objetivos

No que diz respeito à implementação de 
políticas educacionais, o Estado de Rondônia 
caracteriza-se por reproduzir as políticas ela-
boradas nacionalmente. A suposta autonomia 
pedagógica tão propalada nos documentos 
oficiais não corresponde ao que efetivamente 
se pratica no âmbito educacional.
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Em consonância com esta lógica de 
reprodução das políticas federais que, por 
sua vez, correspondem às propostas dos 
organismos internacionais, cabe destacar 
inquestionável influência do Banco Mundial 
na educação em Rondônia por meio da im-
plementação das ações do Fundo de Fortale-
cimento da Escola (FUNDESCOLA).

O FUNDESCOLA, de acordo com 
informações retiradas da página do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), é um programa com financiamento 
proveniente do Banco Mundial sendo coor-
denado pelo FNDE. Está presente nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Suas ações 
são implementadas por meio de parcerias 
com as secretarias estaduais e municipais. 
Entre os objetivos proclamados, o programa 
se propõe a promover um conjunto de ações 
com vista a elevar a qualidade de ensino nas 
escolas de ensino fundamental por meio da 
ampliação da permanência da escola pública, 
bem como pela elevação da escolaridade nas 
regiões atendidas pelo programa.

O FUNDESCOLA tem como missão 
promover, em regime de parceria e respon-
sabilidade social, a eficácia, a eficiência e a 
eqüidade no ensino fundamental público 
dessas regiões por meio da oferta de servi-
ços, produtos e assistência técnico-financeira 
inovadores e de qualidade, que focalizam o 
ensino-aprendizagem e as práticas gerenciais 
das escolas e secretarias de educação.

O FUNDESCOLA, ainda segundo infor-
mações da página do FNDE desdobra-se em 
12 ações apresentadas a seguir: Planejamen-
to Estratégico da Secretaria (PES), Plano de 
Desenvolvimento da Escola (PDE Escola), 
Projeto de Melhoria da Escola (PME), Escola 
Ativa, Programa de gestão e aprendizagem 
escolar (GESTAR), Programa de apoio à 
leitura e à escrita (PRALER), Padrões Míni-
mos de Funcionamento das Escolas (PMFE), 
Microplanejamento Educacional, Levanta-
mento da Situação Escolar (LSE), Projeto 
de Adequação do Prédio Escolar (PAPE), 
Espaço Educativo - Construção de Escolas, 
Programa de Melhoria da Qualidade do Mo-
biliário e Equipamento Escolar (PMQE).

Foram objeto de análise as seguintes 
políticas implementadas no Estado de Ron-
dônia a partir de 1995: Escola Ativa, cuja 
implantação se deu em 1999; Programa de 
Formação de Professores Alfabetizadores 
(PROFA), implantado em 2001; Programa de 

Financiamento de Projetos Escolares (PRO-
FIPES), implantado em 2005; Programa de 
Gestão da Aprendizagem Escolar (GESTAR), 
cuja implantação ocorreu 2005; Programa de 
Formação Inicial para Professores em Exer-
cício na Educação Infantil (PROINFANTIL), 
também implantado no ano de 2005; Projeto 
Estadual de Melhoria da Escola (PME) e 
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), 
ambos implantados em 2009; e, por fim, o 
Pró-letramento que vendo sendo implantado 
nas secretarias municipais de educação do 
Estado de Rondônia nos últimos anos e so-
mente a partir de 2011 será implementado na 
rede estadual. Constata-se, portanto, entre 
as políticas identificadas, um número signifi-
cativo de ações do programa FUNDESCOLA 
conduzido pelo Banco Mundial.

Em todos os programas analisados 
estão presentes as características do ideário 
neoliberal na educação. Apresentam em seus 
fundamentos expressões que, de acordo com 
Saviani (2007, p. 426) são “intercambiáveis 
e suscetíveis de grande volatilidade”, tendo 
em vista que esse período é “marcado por 
descentramento e desconstrução das idéias 
anteriores”. A seguir são apresentadas ex-
pressões presentes nas políticas estudadas 
que expressam o ideário mencionado.

• PROFA (2001): “competências pro-
fissionais”, “desenvolvimento dos 
alunos como pessoas e não apenas 
a transmissão dos conhecimentos”, 
“processo de formação referenciado 
na prática real” o ensino tradicional 
é visto como “basicamente teórico, 
acadêmico e transmissivo”;

• PROFIPES (2005): “eficácia”, “ex-
celência”, “olhar da comunidade 
escolar”;

• GESTAR (2005): “aumento da 
qualidade”, “autonomia pedagógi-
ca”, “competência”, “construção do 
conhecimento”, “indivíduo para o 
mundo produtivo reclamado pelo 
sistema econômico”, “trabalhar em 
equipe”, “aprender a aprender”;

• PROINFANTIL (2005): “saberes 
adquiridos com a prática”, “expe-
riências culturais próprias”, “conhe-
cimentos previamente adquiridos 
em sua prática cotidiana”, “com-
petências”, “estreita relação com o 
contexto em que o indivíduo vive”, 
“professor reflexivo”, “estimula a 
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dimensão instituinte da prática” 
“construtivismo”;

• PME E PDE (2009) – “modernizar 
a gestão escolar”, “melhorar a qua-
lidade”.

• Pró-letramento (2007) – “reflexão e 
construção do conhecimento”, “va-
loriza suas experiências culturais, 
seus saberes da prática”, “professor 
reflexivo”, “rejeição de uma tradição 
de ensino apenas transmissiva”, 
“aprendizagem significativa”.

Neoprodutivismo, neoescolanovis-
mo, neoconstrutivismo e neotec-
nicismo nas políticas educacionais 
rondonienses

As políticas educacionais no estado de 
Rondônia por nós identificadas estão fun-
damentadas nos pressupostos neoconstruti-
vistas, neoprodutivistas, neoescolanovistas, 
neotecnicistas e advogam a pedagogia das 
competências.

Saviani (2007, p. 426), afirma que não 
é fácil caracterizar em suas grandes linhas a 
nova fase das ideias pedagógicas no contexto 
das políticas neoliberais. Para este autor, 
as ideias pedagógicas sofrem uma grande 
inflexão neste contexto passando a assumir o 
discurso que advoga o fracasso da escola pú-
blica em função da incapacidade do Estado 
de gerir o bem comum. Como conseqüência 
deste discurso, advoga-se, “também no 
âmbito da educação, a primazia da iniciativa 
privada regida pelas leis do mercado”.

A dificuldade em caracterizar a nova 
fase das ideias pedagógicas, se dá, de acordo 
com Saviani (2007, p. 426), pelo fato de se 
tratar de um momento em que as ideias ante-
riores são desconstruídas lançando “mão de 
expressões intercambiáveis e suscetíveis de 
grande volatilidade”. Desta forma, não há, de 
acordo com o mesmo autor, um núcleo que 
possa definir, de forma positiva, as ideias que 
passam a circular ainda na década de 1980 e 
tornam-se hegemônicas na década seguinte. 
“Por isso sua referência se encontra fora de-
las, mais precisamente nos movimentos que 
as precederam. Daí que sua denominação 
tenda a se fazer lançando mão das categorias 
às quais se antepõem prefixos do tipo ‘pós’ 
ou ‘neo’”.

Na tentativa de ordenar as ideias peda-
gógicas então hegemônicas, Saviani, pontua 

as categorias que considera centrais: neopro-
dutivismo, neoescolanovismo, neoconstruti-
vismo e neotecnicismo. 

Neste sentido, apresenta (SAVIANI, 
2007, p. 427), “as bases econômico-pedagó-
gicas: recorversão produtiva, neoprodutivis-
mo e a ‘pedagogia da exclusão’”. Para o autor, 
a crise capitalista que teve origem a partir de 
1970, revolucionou a base técnica por meio 
da reestruturação dos processos produtivos 
conduzindo à substituição do fordismo pelo 
toyotismo. A importância da educação esco-
lar na formação dos novos trabalhadores foi 
reforçada tendo em vista que a flexibilidade 
dos processos toyotistas exige “um preparo 
polivalente apoiado no domínio de conceitos 
gerais, abstratos, de modo especial aqueles 
de ordem matemática”.

A ideia central da teoria do capital hu-
mano que postulava a crença da contribuição 
da educação para o mundo produtivo foi 
mantida. No entanto, aparece ressignificada 
para atender as novas demandas dos pro-
cessos produtivos. Inicialmente, no contexto 
do estado de bem-estar social, partia do 
pressuposto de que cabia à escola preparar 
os trabalhadores para um mercado em con-
tínua expansão. Desta forma, todos seriam 
incorporados ao mundo do trabalho. 

Com a crise e a reestruturação produti-
va, a educação passa a ser entendida como 
um investimento em capital humano indivi-
dual capacitando para os poucos empregos 
disponíveis. Sendo assim, não cabe mais ao 
Estado planejar a formação de mão-de-obra. 
Passa a ser responsabilidade do indivíduo 
o “status de empregabilidade” e não mais o 
emprego tendo em vista que, na atual fase 
da economia capitalista, as oportunidades 
de emprego estão ainda mais escassas. Para 
Saviani (2007, p. 428):

A economia pode crescer convivendo 
com altas taxas de desemprego e com gran-
des contingentes populacionais excluídos do 
processo. É o crescimento excludente, em lu-
gar do desenvolvimento inclusivo que se bus-
cava atingir no período keynesiano. A teoria 
do capital humano foi, pois, refuncionalizada 
e é nessa condição que ela alimenta a busca 
de produtividade na educação. Eis porque 
a concepção produtivista, cujo predomínio 
na educação brasileira se iniciou na década 
de 1960 com a adesão à teoria do capital 
humano, mantém a hegemonia nos de 1990, 
assumindo a forma do neoprodutivismo.
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A ordem econômica atual está as-
sentada na exclusão. Para Saviani 
(2007, p. 428), a exclusão aparece 
duplamente. Num primeiro sen-
tido, ela é pressuposta na medida 
em que se admite que não há lugar 
para todos, de forma que boa parte 
daqueles que atingem a idade para 
o ingresso na População Econo-
micamente Ativa (PEA), nela nem 
chegam a ingressar. Num segundo 
sentido, pressupõe-se a exclusão 
porque, na medida em que se auto-
matizam os processos produtivos, 
uma parcela crescente da mão-
de-obra é dispensada do mercado 
de trabalho. O trabalho morto, 
materializado na automação, pas-
sa a predominar sobre o trabalho 
vivo excluindo deliberadamente os 
trabalhadores. Resulta desse pro-
cesso o aumento da competição, a 
maximização da produtividade, o 
incremento do lucro por meio da 
extração da mais-valia.

Ainda de acordo com Saviani, está 
configurada, neste contexto, uma verdadeira 
pedagogia da exclusão. Os indivíduos devem 
se preparar em diversos e diferentes cursos. 
Desta forma, aumentam seu potencial de 
empregabilidade com o intuito de escapar da 
condição de excluídos. Caso não obtenham 
sucesso, a pedagogia da exclusão terá ensi-
nado a introjetar a responsabilidade pelo 
próprio fracasso.

As bases didático-pedagógicas são nor-
teadas pelo lema “aprender a aprender” cuja 
origem está no movimento escolanovista. 
Ao deslocar o eixo do processo educativo 
do lógico para o psicológico; dos conteúdos 
para os métodos; do esforço para o interesse; 
da disciplina para a espontaneidade, confi-
gurou-se, de acordo com Saviani (2007, p. 
429), uma teoria pedagógica em que o ensino 
e o professor ocupam um papel secundário 
nos processos educativos. Possui maior 
relevância aprender a estudar, a buscar 
conhecimentos, a lidar com situações novas, 
em suma, “aprender a aprender”.

No entanto, o lema “aprender a apren-
der”, que no movimento escolanovista “se 
referia à valorização dos processos de convi-
vência entre as crianças, do relacionamento 
entre elas e com os adultos, de sua adaptação 
à sociedade, no contexto atual é ressignifica-
do” (SAVIANI, 2007, p. 430). Para este autor, 

o lema “aprender a aprender”, no âmbito do 
escolanovismo, dizia respeito à capacidade 
de buscar conhecimento por conta própria. 
Significava, também, a possibilidade de 
adaptar-se a uma sociedade em permanente 
transformação onde cada indivíduo cumpria 
uma função necessária a todo o corpo social. 
“Portanto, essa concepção estava animada 
do otimismo (a escola risonha e franca) 
próprio de uma economia em expansão e em 
que a industrialização criaria uma situação 
de mudanças constantes[...]”.

No contexto atual, o lema “aprender 
a aprender” está relacionado à constante 
atualização necessária ao indivíduo para 
ampliar sua esfera de empregabilidade. Esta 
nova visão teve ampla propagação a partir 
de 1990 por meio de documentos oficiais a 
exemplo dos PCNs. O conhecido “relatório 
de Jacques Delors” intitulado “Educação: um 
tesouro a descobrir”, também está fortemen-
te imbuído deste ideário. Sua publicação, no 
Brasil, ocorreu em 1998 e foi resultado dos 
trabalhos de uma comissão que, entre 1993 e 
1996, procurou definir as linhas da educação 
mundial para o século XXI. Ao ser publicado 
no Brasil, o então ministro da educação Paulo 
Renato Costa Souza, afirma, no prefácio feito 
por ele, que o referido relatório possui gran-
de importância no cumprimento da tarefa de 
repensar a educação brasileira. Para Saviani 
(2007, p. 431):

Assim, por inspiração do neo-esco-
lanovismo, delinearam-se as bases 
pedagógicas das novas idéias que 
vêm orientando tanto as reformas 
educativas acionadas em diferen-
tes países e especificamente no 
Brasil,como as práticas educativas 
que vêm sendo desenvolvidas des-
de a década de 1990. Tais práticas 
se manifestam com características 
ligt, espraiando-se por diferentes 
espaços, desde as escolas propria-
mente ditas, passando por ambien-
tes empresariais, organizações 
não-governamentais, entidades 
religiosas e sindicais, academias 
e clubes esportivos, sem maiores 
exigências de precisão conceitual e 
rigor teórico, bem a gosto do clima 
pós-moderno. 

As bases pedagógico-administrativas 
também são reorganizadas e sofrem mu-
danças conceituais. As transformações no 
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mundo produtivo exigiram a redefinição do 
papel do Estado, assim como a reorganização 
das escolas.

O tecnicismo fundamentava-se nos 
princípios de racionalidade, eficiência e 
produtividade objetivando obter o “máximo 
de resultados com o mínimo de dispêndios” 
(SAVIANI, 2007, p. 436). Segundo o autor 
citado, na década de 1970, perseguia-se esse 
objetivo sob o controle e direção direta do Es-
tado. No entanto, a partir da década de 1990, 
são os mecanismos de mercado que passam a 
ser valorizados, apela-se á iniciativa privada 
e às organizações não-governamentais, de-
fende-se a redução do tamanho do Estado e 
das iniciativas do setor público. Desta forma, 
para Saviani, ao seguir esta orientação, “as 
diversas formas educativas levadas a efeito 
em diferentes países apresentam um de-
nominador comum: o empenho em reduzir 
custos, encargos e investimentos públicos”.

A reforma educacional implementada 
no Brasil na década de 1990 seguiu esta 
orientação. Diversas iniciativas apelam para 
o voluntariado e para doações para as escolas. 
Tais iniciativas pretendem suprir a ausência 
do Estado, sobretudo no financiamento da 
educação pública.

Nesse contexto de redefinição de papéis 
para atender as exigências do mundo produ-
tivo, o velho tecnicismo que correspondia ao 
rígido controle do processo de acordo com 
os processos tayloristas-fordistas adéqua-se 
ao modelo toyotista que recomenda a flexi-
bilização do processo. Para Saviani (2007, p. 
437), estamos diante de um neotecnicismo 
onde o controle decisivo não está mais no 
processo e sim nos resultados. Para o autor, 
a eficiência e a produtividade, do ponto de 
vista do capital, são garantidas pela ava-
liação dos resultados. Sendo assim, cabe 
ao Estado, como função principal, realizar 
esta avaliação de forma mediada através de 
agências reguladoras ou diretamente como 
está ocorrendo com a educação. “Trata-se de 
avaliar os alunos, as escolas, os professores e, 
a partir dos resultados obtidos, condicionar 
a distribuição de verbas e a alocação dos 
recursos conforme os critérios de eficiência 
e produtividade”. Para atender tal objetivo 
institui-se um sistema nacional de avaliação.

Associado ao neotecnicismo surge o 
conceito de “qualidade total”. Este conceito 
liga-se à reconversão produtiva promovida 
pelo toyotismo tendo em vista a substituição 

da produção em larga escala para atender as 
necessidades do consumo de massa, pela pro-
dução em pequena escala que visa atender a 
demanda imediata eliminando, desta forma, 
possíveis desperdícios. No âmbito produtivo, 
este conceito, de acordo com Antunes (2005, 
p. 50-51), é falacioso. O sistema do capital 
possui uma tendência expansionista e por 
esse motivo as mercadorias produzidas de-
vem ter seu tempo de duração reduzido para 
possibilitar sua reposição ao mercado. Sendo 
assim, a “qualidade total” deve estar inteira-
mente de acordo com a lógica de produção 
destrutiva. Para Antunes (2005, p. 50, grifos 
do autor):

Quanto mais ‘qualidade total’ os 
produtos devem ter, menor deve 
ser seu tempo de duração. A neces-
sidade imperiosa de reduzir o tem-
po de vida útil dos produtos, vi-
sando aumentar a produtividade 
do circuito produtivo e desse modo 
ampliar a velocidade da produção 
de valores de troca, faz com que 
a ‘qualidade total’ seja, na maior 
parte das vezes, o invólucro, a 
aparência ou o aprimoramento do 
supérfluo, uma vez que os produ-
tos devem durar pouco e ter uma 
reposição ágil no mercado.

Para Saviani (2007, p. 438), neste 
contexto, o conceito de “qualidade total” 
expressa-se em dois vetores. O primeiro, 
externo, traduz-se pela frase “satisfação total 
do cliente”. Já o segundo, interno, “aplica-se 
uma característica inerente ao modelo toyo-
tista que o diferencia do fordismo: capturar 
para o capital a subjetividade do trabalhador. 
Nessa dimensão, ‘qualidade total’ significa 
conduzir os trabalhadores a ‘vestir a camisa 
da empresa’”. Buscar a qualidade significa, 
então, elevar o nível de competição entre o 
próprios trabalhadores que se empenham, 
individualmente, em atingir o máximo de 
eficiência e produtividade.

O conceito de “qualidade total”, na me-
dida em que o mundo produtivo se reestrutu-
ra atingindo a organização do Estado, passa 
também a ser adotado no âmbito educativo, 
ou seja, das empresas para as escolas. Sob a 
égide desta perspectiva, “o verdadeiro cliente 
das escolas é a empresa ou a sociedade e os 
alunos produtos que os estabelecimentos de 
ensino fornecem aos seus clientes” (SAVIA-
NI, 2007, p. 438). Os que ensinam são meros 
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prestadores de serviços educacionais que 
podem, ou não, prestar um serviço de quali-
dade de acordo com a lógica de acumulação 
capitalista.

No Brasil, a pedagogia da qualidade to-
tal passa a ser implementada nos primeiros 
anos da década de 1990. Em 1993, Cosete 
Ramos publica a obra “Pedagogia da Quali-
dade Total”. Nesta obra, a autora convida a 
todas as escolas do país, em todos os níveis e 
modalidades, tanto públicas quanto privadas 
a firmarem o que ela chama de “Pacto da 
Qualidade pela Educação”.

No capítulo I do livro, Cosete Ramos 
(1993, p. 7) define o que considera ser uma 
gestão da qualidade total. De acordo com a 
autora, esta gestão “é um sistema estrutura-
do e específico de administração, centrado 
no atendimento das necessidades e expec-
tativas dos clientes”. Este enfoque sistêmico 
é total pelos seguintes motivos: “engloba a 
escola inteira; exige a participação de todos 
os envolvidos na tarefa educativa da Institui-
ção, tanto os seus Profissionais como os seus 
Clientes; visa otimizar igualmente todos os 
Setores da Organização”.

Ainda de acordo com Cosete Ramos 
(1993, p. 7), ao optar por este tipo de gestão, 
a escola colocará prioridade no “olhar para 
dentro, no revisitar-se, a fim de identificar as 
deficiências e os programas que a impedem 
de alcançar a excelência”. Busca-se, desta 
forma, “o fortalecimento e o aperfeiçoamen-
to do desempenho total da Escola”.

Trata-se, como se vê, dos mesmos 
princípios oriundos do mundo produtivo 
então em reestruturação sendo adotados na 
esfera educativa. A proposta perde de vista 
os condicionantes sociais e econômicos que 
impedem uma educação de qualidade a 
partir da ótica daqueles que tem o acesso ao 
conhecimento científico negado. Ao propor 
a reestruturação da educação brasileira 
para supostamente “alcançar e excelência”, 
pretende-se de acordo com Saviani (2007, p. 
440), organizar as escolas de forma a “ma-
ximizar os resultados dos recursos aplicados 
na educação”.

Não obstante a reorganização das bases 
econômico-pedagógicas, didático-pedagó-
gicas e pedagógico-administrativas, Saviani 
(2007, p. 432), aponta as metamorfoses 
ocorridas nas bases psicopedagógicas. Para 
este autor há uma reorientação das ativida-
des construtivas da criança que justifica a 

utilização da palavra neoconstrutismo.
No discurso neoconstrutivista, disse-

minado atualmente, “são pouco freqüentes 
as menções aos estádios psicogenéticos 
(sensório-motor, pré-operatório, operatório 
concreto, operatório formal)” (SAVIANI, 
2007, p. 434). No neoconstrutivismo predo-
mina uma retórica que valoriza, sobretudo, a 
inteligência sensório-motora tendo em vista 
que “funciona como um filme em câmara 
lenta que representaria uma imagem imóvel 
depois da outra, em vez de chegar à fusão de 
imagens”; “tende ao êxito e não à verdade: 
encontra sua satisfação na conquista do 
fim prático perseguido e não na construção 
ou na explicação”. Caracteriza-se por ser 
uma inteligência “puramente vivida e não 
pensada ou representada de forma organi-
zada; “ela só trabalha sobre as realidades, os 
índices perceptivos e os sinais motores, e não 
sobre os signos, os símbolos e os esquemas 
representativos ou os conceitos verdadeiros 
que implicam inclusão de classes e relações”; 
“ela é essencialmente individual, por oposi-
ção aos enriquecimentos sociais adquiridos 
graças ao emprego dos signos” (RAMOZZI-
CHIAROTTINO, 1984, p.58).

O construtivismo deste de suas origens 
esteve associado ao movimento escolanovis-
ta. O lema “aprender a aprender” encontrou 
nesta teoria da aprendizagem sua base cien-
tífica. 

Conclusão
A oposição Escola Nova x Escola 

Tradicional não é superada nas políticas 
estudadas. O ensino tradicional é visto como 
meramente transmissivo. Esta transmissão 
não estaria referenciada na prática dos indi-
víduos, sendo, portanto, basicamente teórica. 
O conhecimento teórico e acadêmico seria 
inadequado para os novos tempos. Sendo 
assim, todo ensino que como característica 
a transmissão do conhecimento objetivo é 
entendido como ultrapassado devendo ser 
superado.

A prática cotidiana é tomada como 
ponto de partida para a reflexão pedagógica. 
Como conseqüência desta opção, o cotidiano 
e as experiências espontâneas são valoriza-
dos de forma a negligenciar os conhecimen-
tos produzidos historicamente pelo conjunto 
da humanidade. 

Outra característica destas políticas se 
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refere ao fato de estarem imbuídas da crença 
de que os processos educativos possuem 
autonomia perante os condicionantes eco-
nômicos e sociais. As buscas por “índices de 
excelência” e “eficácia do processo de ensino 
aprendizagem” são vistas como resultados 
possíveis de ações pedagógicas fragmenta-
das e sem continuidade efetiva a exemplo do 
PROFIPES. 

Tendo em vista os limites deste trabalho 
não foi possível analisar cuidadosamente 
todas as características do ideário neoli-
beral presente nas políticas educacionais. 
Considerando o amplo leque de questões 
presentes nas políticas estudadas, aponta-
mos algumas que poderão servir de objeto 
de análise futura. Entre elas destacamos o 
necessário aprofundamento sobre a episte-
mologia construtivista e a estreita ligação 
com o ideário hegemônico; o relativismo 
cultural na medida em que a valorização das 
experiências culturais dos indivíduos é tida 
como pilar de uma educação adequada aos 
novos tempos; as categorias do professor 
reflexivo e da aprendizagem significativa; 
a prática cotidiana como referência tanto 
para a formação de professores quanto para 
as práticas de ensino-aprendizagem; o lema 
aprender a aprender; a pedagogia das com-
petências. Em suma, são múltiplas as ques-
tões que necessitam de serem submetidas a 
uma análise cuidadosa e elucidadora de suas 
reais finalidades.
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Patrimônio do povo indígena Tembé Tenetehar

Paulo Lins Dax Reis
Heliane Monteiro da Costa
Universidade Estadual do Pará

A proposta é chamar atenção principal-
mente para a questão do Patrimônio Natural 
cada vez mais ameaçado, sendo este o de 
maior relevância tanto para o povo Tembé, 
como para nós. É de grande importância 
devido aos vários problemas que vem ocor-
rendo como superaquecimento do planeta, 
chuva ácida, biopirataria, catástrofes e mais 
recentemente os possíveis projetos do Códi-
go Florestal que visam um possível incentivo 
ao desmatamento. Todavia a manutenção 
dessas “reservas indígenas” é imprescindível 
para integridade social do povo Tembé e 
contribui na manutenção do equilíbrio cli-
mático. Além de soluções viável através das 
futuras pesquisas para obter curas a partir do 
Patrimônio Genético das árvores e plantas de 
culturas, ricas em sua “reserva”.

 
Patrimônios Interdependentes

Desde que o homem surgiu, vem 
ocorrendo adaptações e transformações 
nos espaços geográficos em decorrência das 
necessidades humanas. Daí surgiu alguns 
patrimônios e desaparecem outros. Além 
disso, no caminho percorrido do processo 
histórico da “evolução humana”, padrões 
patrimoniais foram criados e a valorização se 
deu conforme os modelos eurocêntricos e/ou 
das classes dominantes. Com poucas ou mí-
nimas atenções aos patrimônios talvez tidos 
como inferior ou com pouca visibilidade aos 
Saberes Tradicional ou Patrimônio “i+Ma-
terial” dos povos indígenas. Assim como os 
demais povos indígenas, o povo indígena 
Tembé Tenetehara, também usou/usam os 
recursos naturais para sua transformação 
social, econômica, cultural, religiosa, ideo-
lógica. Para a UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, e Ciência e 
a Cultura), o Patrimônio Cultural Imaterial:

São práticas, representações, ex-
pressões, conhecimentos e técnicas 
artísticas e populares, juntamen-
te com os instrumentos, objetos, 
artefatos e lugares culturais que 
lhes são associados (estes últimos 
podem ser entendidos como Patri-

mônio Material), as comunidades, 
os grupos e em alguns casos, os in-
divíduos reconhecem como parte 
integrante de seu Patrimônio Cul-
tural. (UNESCO, 2011).

Estes são transmitidos de uma geração 
a outra, sendo constantemente recriados 
pelas comunidades ou grupos em função de 
suas necessidades em seu ambiente, de sua 
interação com a natureza e de suas histórias. 
Fato este que gera sentimento de identidade 
e continuidade, contribuindo assim para 
promover o respeito à diversidade cultural e 
à criatividade humana e/ou Saberes Tradi-
cionais e Patrimônios indígenas.

Quando vamos perceber a relevância 
desse Patrimônio para humanidade? Exis-
tem algumas cartas patrimoniais que foram 
criadas no intuito de melhoria de alguns pa-
trimônios, tais como: O Patrimônio Natural 
no Brasil (Legislação do Patrimônio Natural), 
criado na década de 1930; Recomendação 
Paris Paisagens e Sítios de 12 de dezembro 
de 1962; Compromisso de Brasília de abril de 
1970; Compromisso de Salvador de outubro 
de 1971; Declaração de Estocolmo de junho 
de 1972; Recomendação Paris – Proteção do 
Patrimônio, Cultural e Natural de 16 de no-
vembro de 1972; Recomendação de Nairóbi 
de novembro de 1976 (UNESCO); Carta do 
Rio de junho de 1992.

Todos os documentos citados ante-
riormente em seu conteúdo relatam certas 
preocupações com os seguintes temas: 
educação, ciência, cultura, artes, salvaguar-
da de patrimônios (paisagístico, material, 
imaterial, arqueológico, natural, dentre ou-
tros). Proteção da natureza, criação de leis, 
acervo arquivístico, políticas de proteção de 
manifestações artísticas e culturais, criação 
de diversos planejamentos, principalmente 
turísticos.

Assim como também temas que abor-
dam a eliminação dos preconceitos, descri-
minações, opressão colonial, onde a coerção 
estrangeira deveria ser eliminada, criação de 
parques nacionais, respeito à fauna e flora, 
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ao ar, a água, o solo, e os diversos ecossis-
temas em benefício das futuras gerações, 
sempre pensando num desenvolvimento da 
economia com sustentabilidade e responsa-
bilidade de todas as sociedades, na mudança 
de atitudes individual e coletiva, mas com o 
compromisso dos órgãos federais, estaduais 
e municipais, assim como os órgãos interna-
cionais para o bem comum de todos.

Diante de toda essa situação passamos 
a refletir sobre nossas ações e formas de vida 
diante da grande biodiversidade e Lingua-
gens amazônica, e talvez mudar nossas ati-
tudes consumistas e predatórias. Quem sabe 
com alguns exemplos dos povos indígenas, 
usando somente o necessário, respeitando 
mais as diversidades, com isso, precisamos 
que seus direitos - que também são os nos-
sos – sejam valorizados, pois estamos juntos 
no “mesmo barco”. Trata-se de uma questão 
lógica – Causa e efeito – basta perceber o que 
vem ocorrendo no clima do planeta. Em al-
guns relatos feitos pela senhora Wirá Tembé 
(que segundo a língua Tembé significa “árvo-
re”), esta muito respeitada na comunidade, 
por suas qualidades entre o contato com o 
mundo visível e invisível.

Ela informou que na “reserva indígena” 
a natureza têm donos, os espíritos da mata 
ou seres encantado, Como exemplo tem o 
caso de trabalho de pessoas que procuram a 
cura, essas podem ser comparadas as citadas 
por Vicente Sales, no artigo: “Cachaça, Pena 
e Maracá”, o qual se refere:

[...] A principal função do pajé ca-
boclo dos nossos dias é alcançar 
formulas terapêuticas, tradicio-
nais, por meio dos “encantados”, 
“caruanas”, “companheiros do 
fundo”, homens e animais. Esses 
remédios, chamados “puçangas” 
visam libertar o doente do feitiço 
que lhe causou a enfermidade [...] 
(SALES, 1969, p.52)

Esses são conhecidos por Ka’azar na 
língua Tembé Tenetehar – são responsáveis 
pela sua proteção. Como exemplos, pode-se 
citar uma entrevista realizada ao Senhor° 
Valdemir Tembé.

“A inspiração é a “mãe natureza” que 
surgiu bem antes dos seres humanos”, sendo 
mais antiga, deveria se ter um pouco mais de 
consideração como parte de nossa História 
e outras, como a do menino encantado da 

Cachoeira do Bacaba. Esse fato ocorreu 
quando seu pai, Claudio Sarmento Tembé 
(Carumbé), que reside na aldeia Sede, e seu 
filho Jonas Tembé, foram caçar e ao passa-
rem pela Cachoeira do Bacaba, o pai disse 
para ele ficar esperando lá. Porém o menino 
entrou na água e começou a brincar de fle-
char os peixinhos, quando seu pai retornou, 
o menino não queria sair. Então, o pai agar-
rou-o e o levou, mas num descuido de sua 
família na aldeia, o menino fugiu novamente 
para Cachoeira do Bacaba e seu pai teve de ir 
buscá-lo.

Quando chegou à cachoeira avistou 
seu filho desmaiado, pegou-o, o amarrou 
e carregou para sua casa. Ao chegar alguns 
parentes diziam que estava atônito – assom-
brado - visto que estava com muita febre e 
desacordado. Chamaram a Senhora Wirá e 
analisando a situação, disse que demoraram 
muito para chamá-la, informou que não 
havia mais o que fazer pelo menino, uma vez 
que os encantados da água (Y’zar – espíritos 
donos das águas) haviam roubado sua som-
bra. 

Nos trabalhos de Pajelança, Pena e 
Maracá e Umbanda, existem um grande 
expressionismo das linguagens desse Patri-
mônio religioso, implícito que são realizados 
na casa da Senhora Ilda Tembé, na Teko Har 
How Re Zegar - Teko How Itatetea’u (aldeia 
de cantoria e/ou de bastante pedra),   vez ou 
outra esse menino se manifesta através da 
médium. Ele informa que mora na Cachoeira 
do Bacaba, está encantado lá e protege aque-
le local junto à outros seres encantados que 
moram lá. (WIRÁ TEMBÉ, 2011).

Em outra entrevista feita à senhora 
Wirá Tembé e ao Senhor Paxico Tembé 
(nome “branco”: Francisco Tembé, conhe-
cido também como Chico Rico), este pajé 
reside no Alto Rio Gurupi, aldeia conhecido 
por Cajueiro. Contudo, sempre vem à aldeia 
Itaputy (flor da pedra) no alto rio Guamá, 
para realizações de algumas celebrações 
da festa da menina moça ou moqueado - 
“WYRAOHAWO”. (WIRÀ TEMBÉ, 2011). 
Esse Rito de Passagem, marca a passagem de 
menina para moça (puberdade). Tanto a se-
nhora Wirá quanto o senhor Paxico, frisaram 
que os trabalhos que envolvem pajelança 
dentro na reserva, são para proteção e saúde 
de seu povo, “purag”. 

Diziam que assim como o vento é invi-
sível aos nossos olhos, nas matas estão seus 
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antepassados em forma de espíritos como 
o vento – bons ou maus – conhecido por: 
mãe-d’água, curupira, encantados, espíritos 
da mata e outros. Pode-se observar também 
que na “reserva” os Saberes Tradicionais 
são muito relevantes para transformação da 
cultura dos povos indígenas, fato esse que 
a torna rica culturalmente. A floresta/mata 
está implícita na maioria dos utensílios e 
objetos construídos a partir dos recursos ex-
traídos do seu local de convívio, como pedem 
ser observadas nas fotos abaixo:

 

Fig. 1 – Barracão de Festividades; Moqueado e os 
homenageados na Wyraohawo.

Fonte: Dados da pesquia

Observa-se na foto parte do barracão 
(ramada), onde ocorre à festividade da meni-
na moça (rito de passagem), podemos perce-
ber alguns produtos extraídos do Patrimônio 
Natural e Religioso Tembé, neles, ocorrem 
as cerimônias ritualísticas com a intercessão 
do Pajé do imanente para o transcendente à 
Maíra, em conexão cosmológica, astronômi-
ca e através dos Mitos, Símbolos e Ritos. 

O Patrimônio Natural e Saberes Tradi-

cionais indígenas ficam implícitos nos obje-
tos citados, pois fazem parte do Patrimônio 
“i+Material” Tembé. Por entre as matas da 
RIARG, existem muitos igarapés, rios e uma 
grande diversidade de espécies da fauna 
e flora do clima equatorial e tropical. Os 
recursos vegetais de árvores e plantas en-
trelaçadas por cima, como os que estão sob 
a terra, raízes, água, minerais, Patrimônios 
Arqueológicos, cujo queria ratificar que o 
IPHAN (Instituto do Patrimônio Artístico 
Nacional), na Lei n°3.924 de 26 de julho de 
1961, estabelece:

Art. 1° Os monumentos arqueo-
lógicos ou pré-históricos de qual-
quer natureza existentes no terri-
tório nacional e todos os elementos 
que nele se encontram ficam sob a 
guarda e proteção do Poder Públi-
co, de acordo com o que estabelece 
o art. 180 da Constituição Federal. 
(BRASIL, 1988).

 
Faz-se necessário unir forças para ob-

tenção de resultados positivos para corrobo-
rar a salvaguarda das reservas patrimoniais 
indígenas, pois nessas do Estado do Pará, 
existem muitos patrimônios arqueológicos 
indígenas. Fato esse que se deram devido à 
grande quantidade de rios, igarapés e matas, 
fatores preponderantes para a grande mi-
gração de povos indígena que se fixaram na 
nossa região.

Fig. 2 – Pedra encontrada durante escavações, na 
Aldeia Jacaré para se construir casa acima.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Pode-se dizer que na terra indígena há 
muitos espaços para Arqueologia “ainda”, 
“preservados” para pesquisa, com a existên-
cia de cemitérios antigos, enigmas e marcas 
representativas a serem estudadas e investi-
gadas. Na Cachoeira do Bacaba, existe como 
exemplo, várias marcas em algumas pedras, 
uma delas tem forma de uma mão. Isso leva 
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a seguinte reflexão, a leitura feita da obra de 
Michelli Perrot (1992), sobre os excluídos 
da história, isto é uma contribuição para 
a reconstrução da nossa história. Faz com 
que esses entendam que são agentes cons-
trutores, participadores diretos da história, 
para que eles se valorizem cada vez mais e 
se sintam pertencentes aos fatos e achados, 
revigorando cada vez mais a identidade in-
dígena.

Dessas árvores/plantas, o povo Tembé a 
partir da sua admoestação e ideias, cria o seu 
Patrimônio Cultural “i+MATERIAL”. Apesar 
do termo não ser muito condizente com as 
realidades patrimoniais, uma vez que o con-
ceito de Patrimônio Imaterial está ligado ao 
intangível, que é algo, cujo não se pega, ou 
se enxerga (ideias, saberes - ou um tipo de 
metafísica). Porém, muitos dos Patrimônios 
Imateriais, tais como: celebrações, ritos, 
danças, festividade, só existem com o uso de 
instrumentos – uma espécie de linguagem, 
ou seja, MATERIAI/TANGIVEIS. Como 
forma de ratificar sob a ótica do autor desse 
trabalho a possível lógica não faz sentido, 
visto que o Material não vive sem o Imaterial 
e vice versa, estão interligados/interdepen-
dentes.

Temos que romper com esses paradig-
mas dualistas – Material × Imaterial; Regis-
tro × Tombamento e outros.  Isso leva a cria-
ção de conceitos de exclusão do tipo cultura 
superior × cultura inferior. Muitos desses 
termos foram criados pela classe dominante, 
motivo pelo qual democraticamente não de-
veria ter distinção ou dicotomias entre esses 
Patrimônios.  Mesmo porque todos os Pa-
trimônios Materiais que foram construídos, 
valorizados, tombados, passaram por ideias 
e saberes, que são pensamentos intangíveis, 
portanto Imaterial, que vem antes da criação 
– estrutura física/material.

Por que não agilizar a criação de patente 
para proteger os Saberes Tradicionais dos po-
vos indígenas? Temos que ser mais eficientes 
– no sentido de romper com as burocracias 
- os registros da cultura dos demais povos 
indígenas? Diferente de alguns bens dos 
Patrimônios Material, que são valorizados 
em detrimento de alguns de origem do Pa-
trimônio Imaterial, uma vez que muito deles 
foram tombados porque são de Estruturas 
Materiais, Patrimônio Material – herança 
dos traços culturais eurocêntricos, isso nos 
leva a crer que os povos indígenas não tem 

direito a herança!?
Porém, essas muitas vezes, faz com que 

seja remetido a uma memória elitista, como: 
igrejas, prédios, praças, dentre outros. É 
tida como ícones do patrimônio histórico 
nacional, tal relação pode ser vista em Nora 
(1993, p.9), que diz: [...] memória se enraíza 
no concreto [...]. Sendo assim, a cultura 
imaterial foi deixada à margem por anos pela 
valorização da “pedra e cal”. Existem leis 
federais e estaduais que amparam o registro 
dos bens culturais de natureza imaterial. No 
âmbito Nacional têm-se o Decreto n 3551 de 
4 de agosto de 2000:

Art.1 – Fica instituído o Registro 
de Bens Culturais de Natureza 
Imaterial que constituem patrimô-
nio cultural brasileiro.
** Esse registro se fará em um dos 
seguintes livros:
I – Livro do Registro de Registro 
dos Saberes, onde serão inscritos 
conhecimentos e modos de fazer 
enraizados no cotidiano das comu-
nidades;
II – Livro dos Registros das Ce-
lebrações, onde serão inscritos 
rituais e festas que marcam a vi-
vência coletiva do trabalho, da re-
ligiosidade, do entretenimento e de 
outras práticas da vida social.
III – Livro de Registro das Formas 
de Expressão, onde serão inscritas 
manifestações literárias, musicais, 
plásticas, cênicas e lúdicas;
IV – Livro de Registro dos Luga-
res, onde serão inscritos mercados, 
feiras, santuários, praças e demais 
espaços onde se concentram e re-
produzem práticas culturais cole-
tivas [...] (BRASIL, 2000).

No âmbito Estadual têm-se a Lei N°. 
31491 de 26/08/2009; DECRETO N° 1.852, 
DE 25 DE AGOSTO DE 2009:

Art.1° Fica instituído o Registro de 
Bens Culturais de Natureza Ima-
terial que constituem patrimônio 
cultural do Estado do Pará.
Art. 2° Para efeito deste Decre-
to entende-se por bem cultural 
de natureza imaterial as criações 
culturais de caráter dinâmico e 
processual, fundadas na tradição 
e manifestadas por indivíduos ou 
grupo de indivíduos como expres-
são de sua identidade cultural e so-
cial. (PARÁ, 2009).
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Os órgãos públicos não podem ficar de 
braços cruzados, esperando que muitos dos 
povos indígenas venham até eles para pedir 
a salvaguarda de seus patrimônios naturais 
- que também são nossos – visto que muitos 
deles, não têm essas informações. Outra Lei 
que reforça o que foi exposto acima é a Lei 
n°5.629 de 20 de dezembro de Cultural do 
Estado do Pará:

Art.1° São considerados patrimô-
nio cultural do Estado do Pará os 
bens de natureza material ou ima-
terial, quer tomados individual-
mente ou em conjunto, que sejam 
relacionados à ação, à memória 
dos diferentes grupos que formam 
a sociedade paraense [...] (PARÁ, 
ano).

Como são facilmente percebidas, as leis 
existem, porém precisam ser colocadas em 
ação para que nossos filhos também tenham 
o direito de conhecer seus diversos patrimô-
nios preservados e sendo uma fonte inova-
dora de sustentabilidade ambiental. Quanto 
aos produtos extraídos da floresta, segundo 
Abreu: [...] Até recentemente, a coleta de 
material biológico para exploração de recur-
sos genéticos – a chamada “bioprospecção” 
– era praticamente livre; consequentemente, 
a biopirataria realizava-se em larga escala 
[...] (ABREU, 1996). Vêm ocorrendo na área 
indígena, não levando em conta a valoriza-
ção do patrimônio genético existente, uma 
riqueza incalculável para nossa nação com 
diversas pesquisas que podem contribuir na 
medicina, antropologia, arqueologia, socio-
logia. 

Espera-se que a biotecnologia possa 
contribuir com a biodiversidade, aliada aos 
Saberes Tradicionais dos indígenas e que os 
“royalties” possam chagam a realidade des-
ses povos. Por outro lado o órgão que se diz 
“responsável” por “resguardar” e “proteger” 
as sociedades indígenas e seus patrimônios, 
tomam atitudes contrárias ao motivo da sua 
criação. Como exemplo na reserva indígena 
do Alto Rio Guamá, a FUNAI, com uma 
política assistencialista voltada para deses-
truturação social.

A contribuição de Dominique T. Gallois 
tem-se como tema um de seus estudos: 
“KUSIWA, ARTE GRÁFICA WAJÃPI: PA-
TRIMÔNIO CULTURAL DO BRASIL” foi 
muito proeminente para contribuição de re-

constituição de salvaguarda de parte do Pa-
trimônio brasileiro; sendo assim, os demais 
continuam a margem. Entretanto, amparada 
pelo Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, 
fez o registro e a salvaguarda de parte desse 
Patrimônio indígena. Contudo, deveriam 
valorizar não apenas a cultura imaterial do 
povo Wajãpi, mas também registrar todas as 
outras pinturas, culturas, reservas, Saberes 
Tradicional e demais patrimônios das outras 
etnias existentes no Brasil.

Consequentemente, surgiram novas 
interpretações dessas pinturas a partir do 
reconhecimento e divulgação, mas com 
muita cautela para que essas pinturas não 
sejam massificadas como mercadorias, vindo 
a se transformarem em demanda de produ-
ção e depois em devastação, destruição de 
suas “reservas” através de influência nessas 
linguagens e intromissão no mundo místico 
e simbólico dos povos indígenas; desrespei-
tando sua autonomia, costumes tradições. 
Assim, não se pode esquecer que o Brasil 
é um país multicultural, poliglota. Desse 
modo, é preciso que respeitar as especifici-
dades, principalmente dos povos indígenas 
que tanto contribuíram/contribuem, pois já 
foram muito hostilizados e excluídos histo-
ricamente. 

Cabe aos órgãos públicos, principal-
mente a FUNAI, intervir nessa situação. 
Nesse sentido, uma reserva indígena é rica 
em Saberes Tradicionais, pois são os “povos 
mais antigos de nosso continente”.  E s s e s 
saberes permeiam pelo espaço do mundo 
natural, uma vez que seu cotidiano está di-
retamente ligado a esse universo “selvagem”. 
Entretanto, muito são os obstáculos, para 
citar como exemplo usou-se a forma rústica 
de se fazer canoa.      

Dessa forma, tentam resistir a todas as 
formas de exclusa e tem muito a contribuir 
com a nossa sociedade, pois os pontos de 
mata em maior quantidade no Estado do 
Pará estão dentro das “reservas indígenas”. 
Mesmo ainda com a existência de muitas leis 
estabelecidas, como: (Constituição Federal 
nos seus Art.5; Lei 10.639/96; Cartas Patri-
moniais; IPHAN; Estatuto do índio, Lei n° 
6.001, de 19 de dezembro de 1973 - Art. 1º).

A situação jurídica dos índios ou silví-
colas e das comunidades indígenas, com o 
propósito de preservar a sua cultura e inte-
grá-los, progressiva e harmoniosamente, à 
comunhão nacional. FUNAI – Lei n° 5.371, 



1133

de 5de dezembro de 1967 – Autorização para 
trabalhar na proteção aos povos indígena; 
Decreto n° 1.775, de 8 de janeiro de 1996 – 
relacionado à demarcação das terras indíge-
nas e outras providências.

DPHAC (Departamento do Patrimônio 
Histórico e Artístico Cultural), SECULT 
(Secretaria de Cultura do Estado do Pará), 
órgãos Internacionais como a UNESCO 
são representações que precisam agir mais 
energicamente em favor da integridade da 
sociedade indígena. Essas instituições são de 
grande importância, já que existe todo um 
conhecimento tradicional intrínseco para o 
povo brasileiro. Os patrimônios indígenas 
estão sendo resguardados há séculos pelos 
povos indígenas, que tentam mostrar impor-
tância desse patrimônio e tudo que ele pode 
oferecer a sociedade desde que seja usada 
com responsabilidade. Contudo a resposta 
vem sendo dada a ferro e fogo aos povos 
indígenas.                           

Considerações finais
Esta analise sobre o povo Tembé foi 

pertinente para aumentar a aprendizagem 
sobre os temas abordados aqui e já citados, a 
fim de perceber a importância de se trabalhar 
na transposição de experiências. Empirismo 
X Teorias Científicas, nas lutas de reivindi-
cações e inquietações desse povo indígena, 
que vem sendo discutida há muitas décadas. 
Contribui também com o acervo e divulgação 
de materiais científicos possa colaborar a 
futuras pesquisas. 

Possibilitando o acesso de outras pes-
soas a este conhecimento, pois a evolução da 
tecnologia pode provocar a marginalidade 
cultural de algumas sociedades.  Assim, 
através de um levantamento minucioso de 
alguns traços culturais do povo Tembé, cujo 
na investigação pode-se concluir dentre os 
objetivos estabelecidos foi o de expandir es-
ses conhecimentos a possível salvaguarda de 
parte de nossa história, identidade, natureza, 
ciências indígenas para que outras pessoas 
possam conhecer parte de nossa riquíssima 
cultura.

Portanto, a cultura patrimonial dos 
indígenas em questão, precisa ser mais 
ampla e reconhecida pela sociedade numa 
perspectiva reflexiva. Principalmente, que 
se faça valer os direitos conquistados e que 
saiam do papel e sejam conhecidos por todos 

os ramos da sociedade, inclusive indígena. A 
cultura patrimonial é um direito universal, 
deve ser tratada como serviço público, como 
saúde e educação e financiada pelo estado 
de forma ampla, com orçamento próprio e 
compatível. Com isso, as “leis de incentivo” 
baseadas na renúncia fiscal poderão ser abo-
lidas e as escolas públicas funcionem como 
centro cultural através do intercambio com 
as populações indígenas, seja pela internet 
ou em excursões.

Como uma das válvulas de escape para as 
“reservas patrimoniais indígenas”, será pos-
síveis soluções de transformá-las em parques 
nacionais ou museus patrimoniais indígenas. 
Esses criados e mantidos com o apoio dos ór-
gãos responsáveis (MEC, IPHAN, Ministério 
da Cultura, FUNAI, ONGS, Ministério do Tu-
rismo, dentre outros).  Para manter o pleno 
funcionamento desse parque poderiam usar 
a mão-de-obra indígena, depois de qualificá
-la com um curso de Educação Patrimonial 
especifico aos diversos ramos da sociedade 
indígena (guia turístico). Língua estrangeira, 
culinária indígena, pinturas indígenas para 
os visitantes, aula na língua indígena para 
os visitantes, pois não se pode esquecer que 
as primeiras línguas faladas em território 
nacional foram indígenas.

Então, nada mais justo do que a salva-
guarda desse patrimônio. Entretanto, não é o 
que se percebe na RIARG, pois cada vez mais 
o povo indígena está falando o português. Os 
mais velhos até tentam fortalecer o patrimô-
nio linguístico e sonham com reconstituição 
da mesma, mas o contato com o mundo dos 
brancos é cada vez mais intenso. Uma vez 
que a mídia está cada vez mais introduzida 
na “reserva” através dos meios de comunica-
ção, onde o processo de transculturação está 
cada vez mais forte, contribuindo para uma 
crise na identidade do povo. 

A educação indígena na “reserva” que 
deveria ser diferenciada e especifica com 
intuito de fortalecimento da cultura, iden-
tidade e de seus patrimônios, não vem con-
templando com os desejos e ideologias dos 
Tembé. Os educadores que atuam nessa(s) 
reservas não receberam cursos específicos 
de como se trabalhar em reservas indígenas 
e acabam multiplicando os ensinamentos 
eurocêntricos. Além de algumas burocracias 
para contratação de pessoas que ainda falam 
a língua Tembé , para trabalharem em outras 
aldeias.
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Fig. 3 – Aula diferenciada para corroborar a Cultura 
e Identidade Tembé – 1ª Feira da Cultura ocorrida na 

aldeia Pirá, 2010. Fonte: Dados da pesquisa.

Essas imagens são de alguns alunos ten-
tando fortalecer palavras solto-paralelas da 
língua Tembé, são ministradas nas aulas de 
Cultura e Identidade que ministro nas aldeias 
Pirá e Jacaré. Outra situação é o ecoturismo 
a partir das pescarias esportivas, canoagem, 
passeio nas trilhas sinalizadas e com infor-
mações das “ÁRVORES, PLANTAS e 
CIPÓS CULTURAIS”. Visitas a sítios ar-
queológicos, vídeos indígenas relacionados 
à sua cultura (mitos, lendas, ritos), aluguel 
de chalé ou cabanas indígenas, conhecer as 
casas de cultura, “farinhada”, participação de 
rituais, dentre muito outros eventos.

Percebe-se que uma “reserva indígena” 
também pode ser usada na semana dos Po-
vos Indígenas (“dia do índio”), com visitas ou 
excursões de escolas com intuito de conhecer 
os parques/museus. Assim estaria se des-
construindo a visão preconceituosa que os 
“brancos” tem dos povos indígenas e perce-
bendo que muito de nossa cultura devemos 

a eles. É como se estivessem se olhando num 
espelho. A educação e a cultura patrimonial 
só terão maior valor quando for trivial e a 
pirâmide social cultural for invertida, então 
será mais popular e democrática. Nessa 
luta pela sobrevivência e resistência, cabe 
aos órgãos responsáveis à fiscalização para 
manutenção da integridade do Patrimônio 
Natural Ambiental Tembé (IBAMA, IPHAN, 
SECULT, FUNAI, MEC e a nós denunciar-
mos e na medida do possível ou instruí-los).

Um ponto preponderante da educação 
diferenciada dos Tembé é a inclusão da 
Educação Patrimonial, dentro do currículo 
da escola como forma de fortalecer seu Patri-
mônio Cultural e Identidade. Umas das ações 
que são bem colocadas por Horta (1999): [...] 
é o conhecimentos dos bens culturais, visan-
do à sua apropriação sensorial, intelectual e 
afetiva por parte dos indivíduos – crianças 
ou adultos – como instrumento de inserção 
e de ação critica no meio social [...]. Assim, 
os povos indígenas estariam salvaguardando 
parte dos patrimônios que ainda lhes restam 
na “reserva”. E no futuro poderiam estar mais 
revigorados com seus patrimônios culturais 
e assim novos ideologias de pertença da sua 
identidade indígena e não apenas vista de 
forma sacralizada. 

       Todas as culturas, Patrimônios e Sa-
beres Tradicionais das populações indígenas 
deveriam ser registrados como Patrimônio 
Imaterial brasileiro, visto que foram os pri-
meiros a serem cultivados em solo nacional, 
como forma de recompensar parte da divida 
que o Brasil tem com essas populações. 
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Adorno, Horkheimer e Huxley: leituras sobre nosso “Admirá-
vel Mundo Novo”

Rafael Ademir Oliveira de Andrade
Universidade Federal de Rondônia1

“- Comeu alguma coisa que não lhe 
fez bem? – perguntou Bernard.
O Selvagem fez um sinal afirmati-
vo.
- Comi a civilização.”

Aldous Huxley, Admirável 
Mundo Novo.

Introdução
Admirável Mundo Novo foi escrito em 

1931. O ensaio de Adorno e Horkheimer - A 
Indústria Cultural- foi escrito em 1947. O 
primeiro foi escrito no intervalo entre a pri-
meira e a segunda guerra mundial, dois anos 
após o grande “crash” da bolsa de Nova York, 
num momento em que Aldous Huxley se en-
contrava diretamente ligado com a indústria 
cinematográfica dos Estados Unidos. 

O ensaio dos pensadores da escola 
de Frankfurt foi escrito dois anos após a 
segunda guerra mundial, sendo que os dois 
pensadores que desenvolveram este trabalho 
viveram a primeira guerra, o “crash” e a se-
gunda guerra mundial, assim como Huxley, 
que reescreve a introdução de seu livro em 
1946. 

Algo que une os dois textos é o pensa-
mento negativista frente ao futuro que se 
apresenta para a humanidade após o período 
turbulento que passou no século XX. Não é 
possível compreender estas obras sem perce-
ber o sentimento de pessimismo experimen-
tado pela humanidade nesse século, como foi 
apresentado pelo historiador Eric Hobbsba-
wn na sua obra “A era dos extremos”. 

Este século XX é marcado pelas guerras, 
pela ascensão dos Estados Unidos como 
nação mais poderosa, do nazismo, fascismo 
e por um grande desenvolvimento científico. 
Sobre o signo do progresso, o mundo espera-
va que se chegasse a um nível de bem estar 
social, entretanto este desenvolvimento se 
transformou em uma ascensão de uma socie-
dade técnico-bélica, com períodos de deca-
dência social, do controle econômico de um 
grupo diminuto de indivíduos e a guerra fria, 
que deixou a humanidade nas iminências de 
uma destruição totalizante.

Aldous Huxley, no prefácio para a edição 
de 1946 escreve sobre os radicais nacionalis-
tas do século 19, que impuseram sua vontade 
sobre o mundo, gerando consequências que 
todos conhecemos “bolchevismo, fascismo, 
inflação, depressão, Hitler, a Segunda Guer-
ra Mundial, a ruína da Europa e a fome quase 
universal” (Huxley, 1985, p.11). 

Em sua habilidade profética, Huxley 
aponta, em 1946, dois caminhos para o mun-
do: Os totalitarismos nacionais militarizados 
ou um totalitarismo supranacional suscitado 
pelo caos social do progresso tecnológico, 
o que poderá se transformar em Utopia2, 
graças a uma necessidade de eficiência e 
estabilidade desta sociedade. Se antes, no 
período entre guerras, Huxley pensava que 
estávamos separados 600 anos de Utopia, 
em 1946 ele diminui este tempo para duas 
ou três gerações, “A não ser que o mundo ex-
ploda antes” (1985, p. 14), pois o romancista 
inglês tinha o medo que perpassava o ethos 
da época. 

Nesse trabalho, pretende-se realizar a 
análise destas duas formas de ler o mundo. 
O Estado Mundial do romance pode ser 
lido enquanto uma Sociedade da Total Ad-
ministração (Matos, 1993, p.30) de Adorno 
e Horkheimer, que é uma sociedade onde 
não há oposição, onde os conflitos foram 
diluídos dentro da própria sociedade consigo 
mesma. E mais, pode-se afirmar que Adorno, 
Horkheimer e Huxley beberam da mesma 
perspectiva sócio-histórica.

Ao passo que os pensadores da escola 
de Frankfurt usaram de seus ensaios para 
representar esta sociedade que, após um 
iminente colapso se entregou (ou foi tomada 
de assalto) ao controle de uma elite perversa, 
o romancista inglês utilizou-se da linguagem 
literária para apresentar essa perspectiva 
supracitada. E apesar de que o ensaio de 
Adorno e Horkheimer parte de uma pers-
pectiva do “real”, o romance não se “desliga 
da realidade”, pois parte-se do pressuposto 
que não é possível realizar este processo de 
desligamento na construção literária3.

Os textos principais de leitura desse 
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trabalho são o romance “Admirável Mundo 
Novo” e “Indústria Cultural e Sociedade”, e 
se baseando em leituras complementares 
para realizar tal leitura, não esquecendo que 
Adorno parte da arte para analisar a socieda-
de de sua época e que o romance de Huxley 
se configura enquanto arte cada vez mais 
presente na nossa realidade. Pode-se afirmar 
que o condicionamento social do romance é 
realizado, em “nossa realidade”, pela vontade 
da indústria cultural.

Duas Leituras: Indústria Cultural e 
Utopia

Tende-se a pensar que o mundo moder-
no está inserido no caos absoluto e que os 
eventos históricos e sociais ocorrem ao total 
acaso. Para os pensadores aqui confrontados, 
essa forma de pensamento comum é negada. 
Em Utopia, pode-se ler o Estado Mundial 
enquanto um elemento de controle total 
da vida social, da história, cultura, dentre 
outros elementos. Adorno e Horkheimer 
(2002, p.7) negam a lógica sociológica que 
parte do pressuposto de que o fim da objeti-
vidade religiosa, do total desenvolvimento do 
capitalismo, a grande diferenciação técnica e 
especialização social mergulhara o mundo no 
caos total. Para esses pensadores, o mundo 
se encontra cada vez mais controlada, dando 
a tudo “um ar de semelhança”, uma forma 
de elogio à vitória do capital e das máquinas 
criadas pela ciência bélica4.

Separados em suas casas higiênicas, 
o ser moderno que se diz independente é 
ainda mais facilmente submetido à lógica do 
capital. É como se estes indivíduos moder-
nos exercessem sua liberdade em relação à 
vida social manipulada, tendo como limites 
os próprios limites da sociedade. Como em 
Admirável Mundo Novo, onde os indivíduos 
tem a liberdade para exercer sua sexualidade, 
seus hobbies, suas leituras, suas experiências 
todas controladas pela higiene do grande 
laboratório que é toda a sociedade. Não se 
pode negar que existem em nossa sociedade 
tais instrumentos de controle e podemos 
elencar a mídia, o trabalho alienante, o con-
sumo desenfreado e competitivo, etc.

Os “dirigentes” de nosso mundo, assim 
como os Diretores da Utopia de admirável 
mundo novo, não estão mais interessados 
em disfarçar seu poderio sobre as massas, a 
sua autoridade se reforça quanto mais é re-

conhecida. O cinema e o rádio não têm mais 
o interesse de parecer arte, sua existência é 
justificado pelo lucro. Pode-se afirmar que 
uma boa parte da existência é justificada 
pelo capital e organizada a partir dele, afinal, 
por qual outro motivo chamaríamos de “era 
do capital” o sistema econômico e social 
que vivem os homens modernos. Esta vida 
voltada para o capital, para o lucro não é 
mais disfarçada, os homens mais poderosos 
são aqueles que detém capital econômico e 
mesmo nos campos mais distanciados desta 
forma de capital específica, como o campo 
artístico é bombardeado pelas possibilidades 
de “Best Sellers” e “Sucessos de Bilheteria”. 
Nas palavras de Adorno e Horkheimer:

“A indústria cultural pode se van-
gloriar de haver atuado com ener-
gia e de ter erigido em principio a 
transposição – tantas vezes gros-
seira – da arte para a esfera do 
consumo, de haver liberado a di-
versão da sua ingenuidade mais 
desagradável e de haver melhora-
do a confecção das mercadorias” 
(Adorno & Horkheimer, 2002, p. 
30).

Tal qual em Admirável Mundo Novo, “a 
racionalidade técnica hoje é a racionalidade 
da própria dominação, é o caráter repressivo 
da sociedade que se auto-aliena.” (Adorno & 
Horkheimer, 2002, p.9). A ciência e a arte 
usadas como alienação, difundida pelas pró-
prias massas e justificada pelo capital, são 
estas afirmações que cruzam os dois mun-
dos: o “nosso” e o do romance. Os elementos 
tecnológicos que hoje são desenvolvidos não 
avançam em tecnologia por seu caminho 
esperado de desenvolvimento, mas por sua 
função na economia contemporânea, e por 
este motivo se modificam diariamente, pois 
a necessidade de consumo pelas grandes 
indústrias é diária.

Estes desenvolvimentos tecnológicos 
servem aos interesses das elites, tais quais 
servem ao Estado Mundial o processo Boka-
nowsky e a hipnopédia5. A bomba, o carro 
mais rápido, o celular, tudo é feito para o 
trabalho, consumo e enriquecimento das 
classes dominantes. O processo Bokanowsky 
e a hipnopédia, estes podem ser considera-
dos exemplos máximos de como a ciência 
está a serviço do “bem estar social” ou em 
outras palavras, para o controle social total, 
do nascimento à forma de ver o mundo de 
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cada indivíduo. 
Para Adorno e Horkheimer, há uma 

formação de consumidores para todos os 
produtos ha serem consumidos, consumido-
res são formados para produtos específicos. 
Citando-os literalmente:

“Distinções enfáticas, como entre 
filmes de classe A e B, ou entre his-
tórias de revistas diferentes preços, 
não são fundadas na realidade, 
quanto, antes, servem para classi-
ficar e organizar os consumidores 
a fim de padronizá-los” (Adorno & 
Horkheimer, p. 12, 2002).

Os produtos são desenvolvidos pelos 
trabalhadores à pedido de um controle esta-
tístico, onde os consumidores são divididos 
em cores e números. É possível que haja 
certa resistência dentro desta sociedade 
controlada e por mais haja espaços de re-
sistência, esta tentativa de fugir do controle 
central já é reprimida pelo controle da cons-
ciência individual. Os talentos individuais 
(ou considerados individuais) pertencem à 
industria cultural pois se não fossem, seriam 
reprimidos ou não se adaptariam. 

É como o caso do herói Helmholtz6 (que 
pode ser considerado o único e verdadeiro 
herói dentro do romance, visto que Bernard 
Marx se acovarda no final e o selvagem é alia-
do de outra forma de alienação, a da danação, 
da moralidade religiosa), que é uma forma de 
publicitário: quando ele escreve uma poesia 
que fala sobre a solidão, algo extremamente 
repulsivo em na Londres da Utopia, ele é re-
preendido. Por este e por seus pensamentos 
individualistas, ele é isolado junto à outros 
pensadores na Islândia. Em nossa realidade, 
é possível perceber que a intelectualidade 
e as artes são reconhecidas unicamente ao 
passo que servem aos interesses do Estado 
ou das elites econômicas. Como se fossem 
estes intelectuais Alfas mais, condicionados 
a se sentirem superiores pela sociedade que 
os faz e mais, responsáveis pelo próprio con-
dicionamento dos outros.

Segundo Adorno & Horkheimer (2002), 
o trabalhador em seu tempo livre deve 
orientar suas ações pela unidade da produ-
ção. Toda forma de ação, de consumo, de 
resposta já está previamente condicionada 
pelo esquematismo da produção, tudo já está 
classificado. De fato, a indústria cultural co-
manda qual a festa do final de semana, o me-

lhor lugar para se passar as férias, ela gera o 
local, a natureza enquanto algo que pode ser 
consumido e gera o consumidor, dividindo o 
espaço e a natureza em categorias, acessíveis 
à classe A ou B. Em resumo, até a natureza é 
estratificada em classes de consumo que cor-
respondem às classes econômicas e sociais. 

Em Admirável Mundo Novo, cada clas-
se social possui uma forma de esporte a ser 
praticado, sendo que os Alfas sempre estão 
viajando pelos ares com seus “foguetes azuis” 
e “planadores”, enquanto as classes inferiores 
visitam os campos de esportes e voltam aper-
tados nos grandes túneis de metrô, deixando 
no campo parte de seu dinheiro adquirido no 
trabalho. A semelhança é perceptível, basta 
lembrar-se dos grandes clubes sociais para a 
classe A e o futebol, que lota os estádios de 
consumidores e torcedores cegos, que mes-
mo entre si se dividem em classes de acordo 
com o capital envolvido.

Desta vida organizada pela produção, 
mas a arte está intrinsecamente organizada 
em categorias sociais de consumo e divul-
gação. Neste sistema de reprodução, a arte 
não é mais criada, apenas reproduzida sobre 
uma nova roupagem, a partir de “entidades 
invariáveis, quanto o conteúdo particular do 
espetáculo, aquilo que aparentemente muda, 
é, por seu turno, derivado daqueles” (Adorno 
& Horkheimer, 2002, p.15)7. A repetição da 
arte é a repetição dos sujeitos, a manipulação 
da expressão particular é a manipulação dos 
sujeitos. Por este motivo que o particular, 
uma revolta contra a organização totalizante, 
deve ser suprimido mesmo entre aqueles 
mais ditos mais livres, os artistas. Na In-
dústria Cultural, mesmo as expressões mais 
livres estão controladas.

A indústria cultural pôs fim à insubor-
dinação da arte. Ela parte daqueles efeitos 
reconhecidos pela arte que parte dos senti-
mentos de agregação dos indivíduos e ignora 
a obra. O mundo é duplicado no cinema sem 
direito à reflexão, nas palavras de Adorno 
& Horkheimer (2002, p. 16), “quanto mais 
densa e integral a duplicação dos objetivos 
empíricos por parte de suas técnicas, tanto 
mais fácil crer que o mundo de fora é o sim-
ples prolongamento daquele que se acaba de 
ver no cinema”.

O cinema de “nosso mundo” é represen-
tado pelos sociólogos de Frankfurt. Aldous 
Huxley trás o cinema sensível. Na página 150 
da edição em que tenho acesso, o Selvagem 
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John e a Alfa Lenina, o par romântico dentro 
de Utopia, vão assistir à uma sessão de cine-
ma sensível. O que é um encontro padrão, 
cinema sensível e ao ato sexual em seguida, 
que não difere do nosso encontro padrão de 
festas de final de semana ou de outros ritos 
sexuais modernos. 

O filme se inicia com uma música sinté-
tica, carregado de imitações, de referências 
à ópera e à Mozart. Sentado em suas cadei-
ras pneumáticas, o casal aspiram odores 
agradáveis e ouvem sons, pois o cinema é 
multi-sensível. Quando as luzes se apagam, 
o título do “filme” aparece: “Três semanas 
em helicóptero, superfilme cantante, falante 
sintético, colorido, estereoscópico e sensível. 
Com acompanhamento sincronizado de 
órgãos de perfumes” (Huxley, 1985, p.150). 
Tocando uns botões no assento, os espec-
tadores têm acesso à todos estes efeitos do 
filme. Afinal, o selvagem John sente todos os 
efeitos do filme, todos os efeitos sensíveis.

O enredo do filme era simples. Uma 
jovem Beta-Mais é raptada por um negro gi-
gantesco de classe inferior após um acidente 
de helicóptero. Após as cenas de sexo, ela é 
resgatada por três jovens e belos Alfas, que a 
possuem sexualmente em seguida, para ale-
gria da plateia. John, o selvagem, criado em 
outra forma de sociedade, vê o filme como 
ignóbil e vil. Mas este cinema sensível, uma 
reprodução das estruturas sociais de Utopia, 
onde as damas de classes inferiores são salvas 
pelos Alfas enquanto os que são contra a lei 
são mortos é o ápice da arte. Cabe ressaltar 
que o negro foi morto porque no acidente, 
seu condicionamento foi transtornado e suas 
atitudes se tornaram individuais, diferentes.

Estas formas de cinema, a do romance e 
a da nossa realidade, são feitos para que se-
jam apreendidos de formas rápidas e objeti-
vas, vetando a reflexão do telespectador, para 
não perder os fatos que se desenrolam à sua 
frente, o ritmo e o dinamismo servem para 
que algo extremamente familiar se torne algo 
com teor de novidade e surpresa. Esta arte é 
para entreter e manter a estrutura social é a 
arte da indústria cultural. Por mais que al-
guns críticos de arte modernos reclamem da 
força geradora de nossa sociedade moderna, 
a indústria cultural é o estilo mais forte de 
nossa atualidade, que visa controlar a arte de 
cima para baixo em todas as instâncias.

Até mesmo a arte de vanguarda é taxada 
pela indústria cultural, a partir da mediação 

de suas proibições. Proibindo certos as-
pectos, ela forma sua antítese e forma seus 
revolucionários que são uma fala de rebeldia 
controlada, como única maneira de se dizer 
que existe rebeldia. 

Esta rebeldia, assim como a crítica 
literária, as reflexões sobre arte e sociedade 
“já está reificada como viável antes mesmo 
que se dê aquele conflito de hierarquias” 
(Adorno & Horkheimer, 2002, p. 21). As 
palavras são previstas e as críticas não irão 
mudar as hierarquias, apenas reforçá-las. O 
que resiste só pode sobreviver ao integrar-se, 
ou tornar-se alegre. Esta forma de revolta, 
que não pretende a mudança da sociedade, é 
uma forma de homenagem à fábrica, gerando 
uma nova ideia para sua continuação. Esta 
situação dupla, da sobrevivência e da revolta 
não transformadora permite que sobreviva 
“a tendência do liberalismo em deixar aberto 
o caminho para os capazes” (Adorno & Hor-
kheimer, 2002. P. 25). 

Em outras palavras, vivemos sobre a 
caricatura do estilo, tudo é copiado, reapro-
veitado pela indústria cultural, o lucro e a re-
produção das estruturas sociais estão acima 
da criação puramente estética. A idéia deste 
estilo puramente estético é, para Adorno & 
Horkheimer, uma fantasia retrospectiva dos 
românticos. Tanto em Admirável Mundo 
Novo quanto em nossa sociedade moderna, 
a obra medíocre se mantém pela semelhança 
e identidade com elementos do passado ou 
pela repetição de elementos do cotidiano (o 
amor não correspondido, traição, os ritmos 
que fizeram sucesso comercial, o tema literá-
rio da moda, etc.). 

A relação entre indústria cultural e 
divertimento é ainda mais perversa e a arte 
cumpre esta função de diversão. Ela exerce 
sua influência sobre os cidadãos a partir 
desta arte ao transformar em divertimento 
tudo aquilo que poderia se considerado uma 
afronta ao cidadão. É o caso dos programas 
de humor que trabalham com política, dos 
que degradam o ser humano em sua expe-
riência social mais deplorável. 

Poucas coisas chocam o homem mo-
derno, as notícias de jornais transformam 
os crimes e as doenças em algo, quando não 
engraçado, em algo cotidiano. É por meio 
da apatia que a indústria cultural exerce 
sua influência. A força da indústria cultural 
se mantém “pelo contraste formado pela 
onipotência em face da impotência” (Adorno 
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& Horkheimer, 2002, p. 32), sendo o homem 
aquele que crê em sua impotência frente ao 
poder do grande leviatã social. 

Esta caricatura do estilo a partir das 
produções da indústria cultural têm o obje-
tivo de ocupar o tempo do trabalhador nos 
intervalos do trabalho, e os grandes artistas 
e filósofos são agentes disto. A “cultura” é 
o elemento desta indústria, são os grandes 
heróis, escritores, artistas, cineastas, festas 
regionais, dentre outros elementos que ocu-
pam o tempo do trabalhador, mantendo-os 
inertes neste intervalo. 

Por este motivo, artistas do passado 
que gerariam reflexões individualistas são 
excluídos ou lidos a partir da perspectiva do 
controle. E não seria esta a função das ins-
tituições artísticas e educativas, de leituras 
controladas pela história da nação na forma 
de história da literatura, ou história do cine-
ma. 

E mesmo em uma sociedade controlada 
como a sociedade moderna ocidental e Uto-
pia, há espaços para individualidades, que 
são reprimidos e os indivíduos que ousarem 
pensar por si só, ou “todas as pessoas que, 
por esta ou aquela razão, adquiriram de-
masiada consciência de sua individualidade 
para poderem adaptar-se à vida comunitária” 
(Huxley, 1986, p. 199), são excluídos da vida 
social do grupo. 

Este é o grande tema da discussão entre 
o selvagem John, Bernard Marx e o Admi-
nistrador Geral. Os dois primeiros desejam a 
solidão, como espaço de sofrimento, mas de 
criação individual, enquanto o último vê que 
esta solidão e criação individual é uma forma 
de ataque à estabilidade da comunidade. 
Por este motivo, mesmo entre os intervalos 
do trabalho, são gerados formas de arte e 
entretenimento que mantém o trabalhador 
anestesiado.  

No romance, aqueles artistas que 
ousaram ou os indivíduos que se sentiram 
excluídos são exilados para longe da civili-
zação, ao passo que na Indústria Cultural, 
a sobrevivência da produção dos sujeitos 
é submetida à aceitação e aceitação requer 
adaptação voltada para o consumo, para o 
gosto das massas. Esta forma de ação gera os 
profissionais especializados em analisar este 
“gosto das massas” e as músicas reproduzidas 
em larga escala, como peças automotivas. E 
as massas são levadas pelo próprio mito do 
sucesso, do Best Seller, do grande artista. Os 

grandes magnatas do cinema, e das outras 
artes em geral, baseiam seus princípios no 
lucro, a ideologia com que estes se compro-
metem é a do negócio. 

E os seres que possuem certo senso crí-
tico e competências diferentes das esperadas 
pela fábrica social são exilados. Esta forma 
de exílio se dá de várias formas, da exclusão 
social (pela loucura, pela presunção de serem 
superiores) à exclusão geográfica, exercida 
sobre os grandes intelectuais de esquerda 
isolados em vários locais do mundo durante 
o século XX, como exemplos temos a Segun-
da Guerra Mundial e a Ditadura Militar no 
Brasil. 

Esta exclusão é reflexo deste atentado 
contra à cultura, à estabilidade social, que 
são locais democráticos, que dividem tudo à 
todos (Adorno e Horkheimer, 2002, p. 28). 
Após esta expulsão, os consumidores voltam 
a se ocupar com a reprodução do sempre 
igual, com a aparente ordem dentro dos 
regimes totalizantes que os cidadãos de bem 
insistem em defender a partir de sua apatia 
política. Esta apatia é formada pela própria 
sociedade.

Não se pode esquecer o cerne deste 
trabalho. Parte de dois textos, - o romance 
Admirável Mundo Novo e o ensaio socio-
lógico A Indústria Cultural: O Iluminismo 
como Mistificação das Massas - um literário 
e outro sociológico para descrever duas 
visões de mundo, uma dita ficcional e outra 
que visa se aproximar da “verdade social” e 
mais, aproximar estes textos em uma análise 
que vise a comparação direta entre as duas 
perspectivas. Aldous Huxley, o romancista 
inglês, descreve uma sociedade controlada 
pelo Estado Mundial, onde as pessoas são 
criadas em série e têm sua vida predestinada, 
do nascimento à morte. 

Adorno e Horkheimer, pensadores 
da escola de Frankfurt partem da arte para 
descrever uma sociedade totalmente con-
trolada pela indústria cultural, controle que 
parte das subjetividades até mesmo para as 
antíteses sociais. As duas formas de visão 
de mundo partem do “espírito da época” da 
metade do século XX, pois os textos foram 
escritos ou pensados na década de 30 a 50, 
e já antecipam profeticamente a sociedade 
controlada e direcionada ideologicamente 
pela classe dominante, pela chamada bur-
guesia do capitalismo consolidado.

Uma das formas pela qual a sociedade 
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e a indústria cultural mantêm o seu poder 
sobre os sujeitos é pela indústria do diverti-
mento. Ela parte da transformação de tudo 
aquilo que pode ser considerado “sério” em 
algo divertido, visando a única ideologia 
dos magnatas da arte moderna, os negócios 
(Adorno & Horkheimer, 2002, p. 32). A 
diversão é procura nos espaços entre uma 
jornada de trabalho e outra, uma fuga do 
trabalho mecanizado para que se possa estar 
renovado para a nova jornada. O trabalhador 
geralmente parte para o cinema, para as 
novelas da televisão aberta, programas de 
humor, musicais, jogos de futebol, dentre 
outras formas de arte e diversão com este 
objetivo.

Esta forma de arte repete a função 
dominadora da ideologia dominante8. Ela 
possui um conteúdo que leva à apatia, não à 
reflexão, não exige esforço algum de reflexão 
e imprime em si os moldes da dominação 
que advém da fábrica, da escola, da igreja, 
que reforça estas estruturas de dominação. O 
que assiste, ouve, joga não deve pensar com 
a própria cabeça, nenhuma obra de arte que 
leve à reflexão é bem vista – ela deve ser cada 
vez mais moderna, mais líquida, mais entre-
ter do que cultivar a justa raiva freireana9. Só 
a ausência de significado deve ser levada em 
consideração, só o que reproduz o sistema.

Estas afirmações advêm da leitura 
sociológica. Aldous Huxley aponta em seu 
romance uma leitura interessante deste 
aproveitamento. Helmholtz declama para 
Bernard Marx versos que o levariam ao 
conflito com a autoridade (Huxley, 1986, 
p. 160). Estes versos tinham como objetivo 
levar criatividade ao ensino de Engenharia 
Emocional (dentro do romance, a parte da 
ciência que ensinaria o processo de condicio-
namento mental ou “consciência de classe” 
dos indivíduos), mas a criatividade não é 
algo desejado pelos Diretores, sendo que os 
próprios educandos denunciaram o profes-
sor. O poema fala sobre a noite, a solidão que 
aflige o poeta após as diversões da noite, algo 
que não deveria existir dentro da utopia e 
que Helmholtz resolve narrar. 

A poesia reflexiva, que foge dos padrões 
da sociedade, leva à expulsão do autor para 
uma ilha distante. Os que não se encaixam 
devem ser expulsos, tanto em utopia quan-
to na sociedade ocidental do século XX, 
afirmam os autores aqui lidos. O mesmo 
pode ser dito sobre as reflexões que John, 

o selvagem, estabelece sobre Shakespeare, 
comparando-o com o mundo de utopia, por 
levar à esta reflexão, Shakespeare (entre 
outros clássicos) foram retirados do contato 
com as massas.

Um fato interessante é que esta diver-
são advinda da arte não torna mais humana 
a vida dos seres humanos. A grande indústria 
cultural utiliza de seus poderes para gerar 
um filme que divertirá um número sem fim 
de espectadores, gerando lucro e alienação 
continuada, mas não utiliza suas capacidades 
visando eliminar de fato a fome. Ela pode até 
mesmo dissimular que o faz, quando se sabe 
que uma massa de famintos e desesperados 
forma o exército de reserva ideal para os 
capitalistas. 

Um grande exemplo dessa ação é o 
projeto artístico “Pimp My Carroça”, que 
consiste em pintar a carroça de catadores 
de papel na cidade de São Paulo (com pers-
pectivas de expansão) que apesar da fachada 
de ajuda, apenas deixa mais agradável para 
o burguês de carro a visão do pobre que as 
relações econômicas geram e dão uma falsa 
sensação de mudança para aqueles homens 
e mulheres oprimidos pelo capital. É uma 
forma de arte que mascara o real, o reproduz, 
sem intenção de mudá-lo. 

 Ao encher a tela de ação, maravilhas, 
corpos sensuais, a indústria cultural promete 
aquilo que ela mesma, na vida prática, nega 
à massa de trabalhadores. Este ato de ver 
o corpo, o carro, a casa desejada, gera no 
sujeito duas posições: a de desejo contínuo e 
sujeição ao capital e uma perspectiva chama-
da por Adorno e Horkheimer de masoquista, 
de gostar daquela privação. O sexo que é re-
produzido na tela transforma o sexo em algo 
banal e reprimido, é como o sexo em utopia, 
liberado como forma de se estar unido com 
a sociedade, mas não como algo realmente 
desejado. Como afirmam:

“O fun é um banho medicinal. A 
Indústria dos divertimentos con-
tinuamente o receita. Nela, o riso 
torna-se um instrumento de uma 
fraude sobre a felicidade. Os mo-
mentos de felicidade não o conhe-
cem; só as operetas e depois, os 
filmes apresentam o sexo entre 
gargalhadas. (...) A coletividade 
dos que riem é a paródia da huma-
nidade” (Adorno & Horkheimer, 
2002, p. 38-39).
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A indústria cultural transforma a re-
núncia em algo alegre. Ela aponta uma libe-
ração sexual ao passo que reprime os corpos 
nas suas relações tradicionais fora da arte. O 
coito que não pode ocorrer prende o sujeito 
limitado pela tradição à tela da televisão, 
às novelas. A arte já não se pretende fazer 
uma análise da sociedade a partir da ironia, 
do exagero, do descaso, mas outra forma de 
expressão surge, se intitulando arte, e está 
totalmente subordinada ao progresso. Como 
afirma Oscar Wilde na introdução de O Re-
trato de Dorian Grey, a arte de mentir está 
em decadência, as narrativas chatas, (mas 
que vendem) estão em ascensão. 

Cultura e entretenimento estão intrinse-
camente ligadas, com a depravação da cultu-
ra (clássica, reflexiva), e com a ascese forçada 
do entretenimento. A diversão é tomada, em 
utopia, como um elemento de coesão social. 
Desde os jogos sexuais da infância, dos 
encontros sexuais na adolescência e idade 
adulta, das conversas e dos cantos comunais, 
as cerimônias de solidariedade10 onde os 
indivíduos bebem e comemoram o próprio 
aniquilamento no meio social, a diversão é 
uma forma de coesão, e formas específicas de 
se divertir. 

A cerimônia da solidariedade é uma 
verdadeira exaltação religiosa da sociedade. 
Nela, os indivíduos cantam e declamam 
versos em prol da aniquilação do individuo 
frente ao poderoso ser que é a sociedade. 
Há a existência de um “ser maior” que se 
apresenta no aniquilamento dos indivíduos, 
feito a partir da ingestão de grandes doses de 
soma.

Esta passagem faz lembrar a perspectiva 
de Durkheim de que a religião é na verdade 
a louvação á sociedade, mas apresentada de 
forma crua e direta. A cerimônia da solida-
riedade termina com uma grande orgia, onde 
todos se perdem e se fundem no ato sexual. 
Pode-se refletir como as grandes festas de 
final de semana da sociedade capitalista oci-
dental, onde os sujeitos se livram do trabalho 
para louvarem o capital, onde as estruturas 
de poder de fábrica são reproduzidas na 
divisão de bens consumidos, nas mulheres 
(ou homens) adquiridos pelos indivíduos e a 
alienação que percorre as massas é louvada 
mediante as músicas e danças que reprodu-
zem esta apatia política. 

Como afirma Adorno e Horkheimer, 
o negócio e o divertimento são formas de 

apologia à sociedade e divertir-se significa 
estar de acordo (2002, p. 44). A diversão só 
se consolida quando se encontra distante dos 
processos sociais, quando ela é alienante, 
“divertir-se significa que não devemos pen-
sar, que devemos esquecer a dor, mesmo 
onde ela se mostra. Na base do divertimento 
planta-se a impotência” (Adorno & Horkhei-
mer, 2002, p. 44).

Divertir-se significa consumir camisas 
de time, kits de abada, ingressos de shows, 
carros do último ano, consumir álcool em 
excesso, crer no céu que vem, etc. Divertir-se 
é rir mesmo ao controle absoluto e a morte 
de vários indivíduos que deveriam ser consi-
derados próximos ou até irmãos. Divertir-se 
significa visitar os campos de golfe, dar uma 
volta de flutuador, cruzar o oceano no fogue-
te azul para ver os selvagens da América, é 
ingerir soma (mistura de álcool e religião, 
sem efeitos colaterais) com outros onze indi-
víduos e se entregar a orgia sem lembranças, 
é estar cada semana com uma mulher dife-
rente, é receber sua dose de soma após oito 
horas de trabalho na fábrica.

Um dos grandes segredos da indústria 
cultural é fazer com que os sujeitos controla-
dos pensem estar agindo como sujeitos pen-
santes, quando se visa evitar o contato destes 
com a subjetividade. É coisificar os sujeitos 
sem que eles percebam. É condicioná-los so-
cialmente para quem pensem que são livres, 
quando são controlados. A indústria cultural 
objetiva criar o “homem genérico”, que pode 
ser reposto, substituído facilmente por outro 
e para isso ele tende a se esforçar para se 
manter funcional, coeso, preparado para as 
exigências da máquina que o formatou.

 Uma das formas de se manter os indi-
víduos controlados é a ilusão da mudança 
de classes. Obviamente, quando se induz o 
sujeito à adoração às classes superiores (as 
elites), deve-se proporcionar aos mesmos a 
ilusão de que poderão ocupar aqueles postos 
na escala social.

Por detrás de um cálculo de probabili-
dades, há a perversidade da ação da indústria 
cultural. As novelas, o cinema, a mídia televi-
siva de notícias, as revistas, apontam empre-
gadas domésticas que se tornaram madames, 
estas formas de produção apontam que isso 
é possível, mas que há ainda uma grande se-
paração entre as massas e a elite. A crença no 
acaso da riqueza espontânea dá a sensação 
de liberdade onde tudo está controlado, dá 
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a sensação de mudança onde estamos todos 
determinados a ocupar posições específicas. 
O acaso de torna um elemento social, pois 
as massas creem na sua ação e esta crença 
afirma que as relações ainda estão abertas á 
mudança, a riqueza do homem do povo.

Estes heróis, tendo como exemplo os 
novos ricos, são escolhidos cautelosamen-
te, há uma “seleção arbitrária de heróis e 
ocorrências médias”. Em Admirável Mundo 
Novo não há isso, as relações estão fechadas 
e o condicionamento social dos indivíduos 
faz com que eles amem a condição em que 
estão. Nesse aspecto, nossa indústria cultu-
ral se diferencia do controle social de utopia, 
mas em outros se aproxima, sendo até mais 
efetiva. Ela cria a sensação de ascensão so-
cial, permite apenas para sujeitos escolhidos 
e pune aqueles que tentam fazê-lo (como 
os criminosos e corruptos) sem que sejam 
aprovados pela máquina industrial, transfor-
mando-os em exemplos que aparecem nos 
jornais policiais. 

Em nossa sociedade, formada a partir 
da relação com os produtos da indústria 
cultural, empregados são consumidores, in-
divíduos totalmente inseridos no processo de 
organização racional do trabalho, mas sem o 
senso de conhecimento total e privado de li-
berdade de escolha. São formados enquanto 
consumidores para comprar e fazer uso de 
produtos específicos. 

As relações devem se manter pelo lu-
cro, toda discussão de valor sobre as ações 
é considerada inútil ou infantil, as massas 
são voltadas para desejar a riqueza e o luxo 
que só competem às elites capitalistas. As 
discussões de valor realizadas pelas ciências 
humanas não tem o mesmo peso das ciên-
cias biológicas, exatas e de tecnologia, que 
estão mais preocupadas em desenvolver as 
estruturas tecnológicas do capital e por isso 
tem mais recursos injetados. Assim como 
em Admirável Mundo Novo, a ciência está 
à serviço do capital, que fazendo a analogia 
correta, corresponde ao Estado Mundial do 
romance.

Nesse contexto, são ensinadas pela pro-
paganda que a burguesia faz de e para si mes-
ma, a amar os carros, as moradias, os vinhos, 
as viagens da burguesia, a amá-la a partir de 
seus produtos.  As ações são intrinsecamente 
práticas na busca incessante de produtos e 
ascensão social e esta forma de ação impede 
a reflexão. 

A indústria cultural se afirma enquanto 
profeta do existente (Adorno & Horkheimer, 
2002, p. 49). A partir da noção do deter-
minismo histórico, da inevitável e gloriosa 
vitória do capital sobre os sujeitos, o real é 
reproduzido como fato pronto. Ao passo que 
o capital se sagrou vitorioso após os grandes 
conflitos do século XX, o Estado Mundial do 
romance superou todas as contradições a 
partir da fraqueza e medo dos homens após a 
guerra dos nove anos, tomando controle das 
relações sociais. 

O presente é inexorável e os indivíduos 
devem se adequar ao mundo do trabalho, 
assim como as populações tradicionais, que 
apesar de brava resistência são obrigadas a 
lutar ao passo que se integram. Este presente 
inexorável se apresenta pelo “fato” que está 
no ponto oposto aos objetos de desejo das 
massas, sempre bem vistos mas nunca alcan-
çados.

Este presente inexorável se apresenta 
na condição social dos indivíduos de forma 
perversa. Toda e qualquer situação social dos 
indivíduos é levada pela face do “destino”. 
Tendo como, por exemplo, a condição de um 
sujeito que devido as condições sociais e eco-
nômicas, é levado a se tornar um morador de 
rua e mendicância. Por não se encaixar no 
sistema social, ele é levado àquela condição.

Entretanto na produção de reações 
sociais, esta situação é mascarada pelo justo 
castigo (Adorno & Horkheimer, 2002, p. 51). 
O morador de rua desta situação tem seu so-
frimento causado não pelas relações sociais 
desiguais e excludentes, mas pelo destino, o 
mendigo é assim por um castigo e a indústria 
cultural, a partir da mídia televisiva mostra 
que há piedade para os que erram, que os 
programas da televisão são a bondade dos 
grandes capitalistas. A burguesia enquanto 
classe social não poderia estar mais satisfeita 
com uma massa de trabalhadores de um lado 
e de outro, de um exercito de desemprega-
dos que se preparam e lutam entre si para 
trabalhar e além disto, jogam a culpa do seu 
fracasso em si mesmos e não na desigualda-
de social desenvolvida pela nossa sociedade 
desigual.

A sociedade se repete, “O eterno sorriso 
dos mesmos bebês das revistas coloridas, 
o eterno funcionar das máquinas do jazz.” 
(Adorno e Horkheimer, 2002, p. 51) faz rela-
ção com os indivíduos produzidos em série, 
das reproduções da consciência de classe da 
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hipnopédia. 
Se em utopia as pessoas aprendem a 

partir da repetição a amar aqueles que estão 
acima dela na escala social, a não reciclar 
objetos usados (pois consumir é mais impor-
tante, o novo é bom), a amar a sociedade e 
se perder nela, em nossa sociedade, amamos 
os bebês dos ricos e dos astros, ouvimos as 
músicas repetidamente enquanto elas apa-
recem no programa dominical, trocamos de 
celular tanto quanto podemos, os indivíduos 
se perdem nos programas televisivos. Com 
a devida proporção, Adorno, Horkheimer 
e Huxley estabelecem a mesma leitura de 
mundo.

E esta leitura de mundo se toca em 
variados pontos. E uma das mais importan-
tes é o “combate ao sujeito pensante”. No 
romance, este combate ao sujeito pensante 
aparece de várias formas: da relação de re-
pulsa dos outros com Bernard Marx, que é 
um sujeito que pensa de forma individualista 
e reflete negativamente as relações da socie-
dade, da censura violenta contra a poesia de 
Helmholtz, que tenta ensinar de outra forma 
que não a convencional, à todo o preconceito 
contra a sociedade dos selvagens, com espaço 
para o individualismo e a solidão, para estes 
sentimentos que não existem mais em utopia, 
neste mundo os heróis desapareceram, pois 
não há mais resistência, individualidade, 
todos estão imersos na estrutura social.

O Diretor Mundial, Mustapha Mond, 
afirma que “Toda a ordem social ficaria 
desorganizada se os homens se pusessem a 
fazer coisas por iniciativa própria” (Huxley, 
1985, p. 207), isso demonstra o quanto o 
pensamento individual é perigoso para a 
estrutura social, para a grande coesão e es-
tabilidade, lema do Estado Mundial. Pois ele 
pode contaminar os outros sujeitos e levá-los 
a corromper os outros indivíduos a pensar 
em si e não no grande deus, a sociedade.

Ninguém deve formalmente pensar, 
afirmam os pensadores da escola de Frank-
furt, para isso, “todos são encerrados, do 
começo ao fim, em um sistema de institui-
ções e relações que formam um instrumento 
hipersensível de controle social” (Adorno 
& Horkheimer, 2002, p. 52), a esperada 
ascensão do indivíduo parte da família, para 
a escola, para o trabalho, construção de sua 
própria família e dali, no álcool e na igreja 
até o fim de seus dias. Em utopia, do depar-
tamento de incubação e condicionamento, às 

escolas grupais, ao trabalho até a morte nos 
hospitais para Moribundos, os indivíduos 
são levados por um também “hipersensível 
controle social”.

O indivíduo pensante é um perigo. O 
comportamento dos sujeitos é controlado 
pelo constrangimento dos outros, dos parcei-
ros sexuais, dos professores, amigos, familia-
res pela moralidade, gostos de classe, consu-
mo, salário, etc. Esta ação visa condicionar o 
indivíduo para a vida passiva em sociedade, 
como uma grande lição de hipnopédia, os 
indivíduos são ensinados a se calar e repro-
duzir o sistema nas escolas, igrejas e salões 
de festa. Pois a felicidade é se deixar imergir 
na sociedade, sem individualismo, negando 
sua perspectiva do que é ser feliz para aceitar 
este modelo advindo da sociedade. Ser feliz 
não é ler cem livros por ano, mas geralmente 
é comprar um carro novo e pagá-lo em cinco 
anos.

Essa passividade adquirida pela educa-
ção e pela coerção social torna o indivíduo 
em um elemento seguro (Adorno e Horkhei-
mer, 2002, p. 58). E o herói desaparece como 
aquele que seria o contrário à sociedade, uma 
forma de oposição. O novo herói é o indivi-
duo de classe média que se vende de melhor 
forma a elite e tem o novo poder de comprar 
novos objetos. O herói clássico pode ser 
compreendido, a partir de Goldmann (1967), 
como um ser problemático que na narrativa 
está em busca de valores autênticos, em um 
mundo degradado e este conflito é assimila-
do pela indústria cultural. 

O sujeito pensante e antagônico é re-
primido, ao ponto que um pseudo ser livre 
é tolerado desde que suas criações e ações 
estejam relacionadas com a sociedade. Por 
exemplo, o artista tido como revolucionário 
não poderá aparecer na grande mídia, e ser 
ouvido, se ele não estiver de acordo com o 
interesse dos grandes patrocinadores e uma 
classe de artistas revolucionário e vanguar-
distas são acolhidos por uma massa de con-
sumidores com tendência para a mudança 
social, mantendo assim esta massa instável 
sobre o controle da palavra de um artista já 
controlado desde sua ascensão ao status de 
artista. 

Nesse contexto, as criações e improvisos 
são expressões de uma “pseudo-individuali-
dade”. Em Admirável Mundo Novo, todos os 
artistas estão sobre controle do Estado, exi-
lados ou em processo de identificação e iso-



1145

lamento pelos agentes estatais. Dentro deste 
sistema de “liberdade, desde que dentro dos 
limites da sociedade” é que se constituem os 
indivíduos que, ao pensarem serem livres, 
são presos. 

Até mesmo o pensamento sobre o belo é 
algo controlado. Não podendo ser diferente, 
só é considerado belo aquilo que é útil para o 
capital. As massas acreditam ser belo aquilo 
que aparece nas propagandas, daquilo que 
são ensinadas a achar belo. Os Ipsilons são 
seres baixinhos e deformados, perfeitos para 
trabalhar na fábrica, enquanto os Alfa mais 
são altos, brancos e esportivos, são belos 
e desejados. Por fim, pode-se dizer como 
forma de conclusão que a finalidade devorou 
a inutilidade. Toda arte que não for útil ao 
sistema é ignorada, assim como as pessoas, 
como o conceito de belo.

E o que mantém o belo funcionando 
como tal é a propaganda, que mantém viva a 
indústria cultural ao passo que mantém viva 
fingindo que os produtos fornecidos são algo 
novo, quando na verdade não é, “ela reforça 
o vínculo que liga os consumidores às gran-
des firmas” (Adorno & Horkheimer, 2002, p. 
70) e sem ela, toda empresa é suspeita. Pois 
de forma técnica e econômica, propaganda e 
indústria cultural se mostram fundidas, pois 
é a propaganda que adapta o consumidor. 

Elas geram até mesmo uma nova forma 
de fraternidade dentro da sociedade des-
locada e fragmentada. A fraternidade das 
torcidas organizadas de times de futebol, das 
comunidades eclesiásticas, dos clubes de fãs, 
dos gostos musicais, etc. Esta nova forma de 
fraternidade gera consumidores específicos 
agrupados em grandes massas. Esta fraterni-
dade reforça a dominação sobre os homens 
e mais, os protegem de desenvolver outra 
forma de fraternidade.

A indústria cultural é herdeira da função 
civilizatória da democracia de outrora (Ador-
no e Horkheimer, 2002, p. 78), ela eleva to-
dos os cidadãos a condição de possuidores de 
livre escolha, desde que esta escolha revele-
se como a escolha do sempre igual. Todas as 
formas de seitas, de pensamentos, de escolas 
levariam à mesma forma de dominação, pois 
os movimentos que se tornam agressivos a 
status quo e ao lucro são silenciadas pelas 
formas de coesão social. Como se a percep-
ção do selvagem John, de Admirável Mundo 
Novo representasse isso. Negando o mundo 
de utopia e se apoiando na religião, na mora-

lidade da culpa, ensaiando ser o novo Cristo, 
a outra escolha é, sempre, uma nova forma 
de alienação do processo.

A vida dos homens e mulheres, a vida 
que estes seres tentam levar no mundo 
moderno “documenta a tentativa de fazer de 
si um aparelho adaptado ao sucesso, corres-
pondendo, até nos movimentos instintivos, 
ao modelo oferecido pela indústria cultural” 
(Adorno e Horkheimer, 2002, p. 78), em 
suma, todas as ações, até mesmo as mais 
secretas são direcionadas a partir de um 
modelo dado pela educação, propaganda, 
moralidade, todas essas ligadas à ideologia 
do capital e a indústria cultural.

Nessa percepção não fugimos de Admi-
rável Mundo Novo. Não fugimos da produ-
ção de homens para a produção e consumo 
de objetos, da sexualidade e promiscuidade 
direcionada, dos pensamentos mais íntimos 
direcionados pelo tratamento hipnopédico 
durante o sono durante a formação social 
do sujeito (na educação formal e informal), 
a sociedade presente em todas as formas. A 
solidão é ruim, a individualidade é permitida 
apenas dentro de limites, que não atrapalhem 
a sociedade, a coesão e estabilidade, que 
tanto o Estado Mundial quanto o capitalismo 
precisam para desenvolver suas ações, seu 
mercado, sua forma de organizar o mundo.

Perspectivas sobre a Indústria Cul-
tural Hoje

A indústria cultural não está cristalizada 
no passado, mas é cada vez mais impositiva 
nos dias atuais. “Não só Adorno e Horkhei-
mer estavam certos ao localizar a indústria 
cultural, como esta, momento a momento, 
torna-se mais impositiva.” (Oliveira, 2003, 
p. 116). A mesma sensação que tem o leitor 
de Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, 
parece que o mundo caminhou para uma 
grande distopia, uma antítese de Moore e 
Campanella, onde a razão dominava o mun-
do.

A leitura da indústria cultural deve 
levar em conta a transformação constante 
da realidade, pois ela é intrinsecamente li-
gada à tecnologia e por isso, deve se adaptar 
constantemente, como a transformação da 
televisão no novo discurso da indústria para 
as massas, chegando à quase totalidade da 
população, algo que os pensadores de Frank-
furt já começaram a apontar em seu ensaio. 
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Se Adorno e Horkheimer usaram o rádio e o 
cinema como exemplo, e estes dois veículos 
de comunicação continuam a desempenhar 
quase a mesma função, hoje a indústria 
cultural se relaciona com a internet e com a 
televisão.

Para Newton Ramos de Oliveira (2003), 
as formas de interação entre a internet, a 
televisão e os produtores de cinema apenas 
reforçam estruturas já repetidas, colhendo 
os lugares comuns (opiniões e preconceitos) 
da massa e jogam de volta a partir de comen-
tários sobre os jogos, os big brothers e sítios 
de rede mundial de computadores. E sobre 
os filmes inovadores, eles são esquecidos no 
limbo até o momento em que se encaixam 
nos padrões de mercado e se tornam repeti-
ções e pastiches de arte.

Identificando as formas de ação da 
indústria cultural: “Fazem parte da indústria 
procedimentos deste tipo: iludir, transmitir a 
aparência como se fosse verdade e “liquidifi-
car” qualquer inovação que fure, como rebel-
dia típica da arte, as muralhas sólidas da in-
dústria” (Oliveira, 2003, p. 117). Os rebeldes 
são subvertidos em personagens televisivos, 
como os hippies subversivos transformados 
nos yuppies televisivos (citação de Oliveira), 
os moicanos dos Punks da década de 60 e 
70, símbolos de guerra contra o sistema, são 
transformados em moda pelos mais famosos 
jogadores de futebol e a poesia que nega o 
sentido são transformados em modinhas que 
reforçam as estruturas de dominação como a 
literatura de Carlos Moreira.

Os propósitos da indústria cultural 
não se confundem com a ideologia, apesar 
de andarem juntas. A ideologia pretende 
o status quo, quanto à indústria cultural 
pretende o lucro, a transformação da obra de 
arte em mercadoria pronta para ser consu-
mida. P. 118, “As obras de indústria cultural 
reproduzem a produção em série, o fordismo 
aplicado à cultura num exercício criado e 
incrementado para a satisfação do mercado” 
(2003, p. 118), assim, pela repetição as obras 
de arte são reproduzidas com uma imagem 
de algo novo pelo fetiche implementado pela 
publicidade. Por este motivo também as per-
sonagens de Aldous Huxley fazem referência 
ao Ford como líder supremo e herói fundador 
mítico. 

O interesse do capital é a reprodução 
e ampliação do capital. Se antes se pensava 
o inglês como língua dominante, hoje se 

percebe pela internet que o capital se instala 
e adaptam-se às mais variadas línguas, pene-
trando nas mais diversas sociedades. Neste 
processo, Huxley errou ao afirmar que apenas 
uma língua existiria na sociedade onde todos 
seriam controlados pelo poder da indústria 
cultural que, além de formar consumidores e 
moldar subjetividades como faz nos tempos 
atuais, se tornaria ainda mais evidente este 
processo, conhecido e aceito por todos. 

Em nossa sociedade, este processo é 
velado, as pessoas se dizem livres e com 
pensamento próprio, quando na verdade são 
meros reprodutores e o capital, ao aceitar as 
mais variadas línguas, não valoriza a cultura 
local, mas a submete aos seus jogos e tem, 
pela linguagem dos aparelhos tecnológicos e 
da rede mundial, o inglês como língua supe-
rior. Esse processo, de penetrar nas culturas e 
ter o inglês como língua superior, trabalham 
juntos ao impor o capitalismo norte ameri-
cano como cultura hegemônica e alcançar o 
maior número de mercados possíveis. 

A ideologia, que visa o status quo, é 
supérflua hoje em dia. Tendo em vista que o 
pensamento positivista norte americano do 
“é assim mesmo” do determinismo histórico, 
da realidade, do fato como algo dado e pron-
to faz com que os indivíduos se conformem 
e pensem que mudar o sistema se torna algo 
impossível. A ideologia se torna ineficiente 
porque o sistema já se proclama eterno. 

Os campos de concentração são dis-
pensados, pois o controle evita a oposição, 
não há mais heróis, pois heróis surgem da 
adversidade e da instabilidade diz o romance 
de Aldous Huxley. A forma de discurso que 
levou os nazistas à guerra é o mesmo que 
mantém os sujeitos aceitando passivamente 
o mundo como algo dado ou como algo que 
pertence aos mais aptos.

O mundo é aceito passivamente, pois 
os indivíduos são ensinados a não refletir ao 
passo que pensam refletir a sociedade. Para 
as massas, a sociedade não pode ser pensada 
como injusta e a indústria cultural dedica 
grande força para manter o homem médio 
afastado da experiência reflexiva sobre a vida 
que leva. 

Para Oliveira (2003, p. 120), “hoje em 
dia, a indústria cultural age, ou melhor, ataca, 
de preferência, o que conceituaríamos como 
sensibilidade, em especial como expressa na 
literatura”, marcada pelo impressionismo, 
pelo sentimentalismo barato, apelando 
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para estes sentimentos. O que se produz na 
indústria cultural não pode ser considerado 
arte pelo fato de vender sentimentalismo ba-
rato, ignorando a leitura da razão, arte, para 
Oliveira é a composição perfeita de razão e 
sentimento.

A arte tem uma função anti-industrial, 
ou a função artística da arte, “criar, provocar, 
sugerir, excitar um contraste potente entre a 
realidade tal como hoje está e tal como deve-
ria estar”, um confronto entre a alienação e a 
formação plena e humanitária dos sujeitos. 
Esta forma de arte só é feita pelo agente da 
indústria cultural que se liberta das malhas 
da ideologia e da indústria, algo que ocorreu 
com Bernard Marx em Admirável Mundo 
Novo e Guy Montag de Fahrenheit 451. 

Cabe lembrar que Oliveira parte do con-
ceito de que a arte é algo contra o instaurado, 
sendo que o senso comum afirma que arte é 
qualquer forma de expressão, não sabendo 
que arte como expressão do homem, unica-
mente, é uma forma de mercadoria surgida 
no século XIX, com o apogeu do capital e 
sua vitória sobre a arte subversiva. Esta arte 
subversiva perde espaço quando a lógica do 
capital e da produção em série chega até a 
arte. 

Há uma crença de que decadência do 
modelo pré-capitalista e o fim dos grandes 
símbolos religiosos levaria um caos social. 
Para os frankfurtianos Adorno e Horkheimer, 
as imagens fornecidas pela industrialização 
e mercantilização dos produtos simbólicos 
abrandariam estas mazelas sociais crescen-
tes, se tornariam a nova forma de controle 
sobre as massas, herdeira dos nobres de san-
gue azul, do poder teológico e do iluminismo.

Para Antonio Zuin (2003, p. 123), o 
atual processo de industrialização da cultura 
ainda conserva as características da forma 
em que os frankfurtianos a redigiram, que 
eles perceberam durante o exílio em solo 
americano, assim como Huxley também se 
exilou. Esta conservação do pensamento se 
mostra mais forte na formação de produtos 
e consumidores, padronizados e massifica-
dos como se fossem produzidos em série. 
Citando o autor, no capitalismo hordierno, a 
influência do processo formativo das pessoas 
justifica a reflexão da atualidade da indústria 
cultural na sociedade do espetáculo.

Explicando a sociedade do espetáculo, 
de Guy Debord, apresentada em livro pela 
primeira vez no ano de 1967, na cidade de 

Paris. A sociedade do espetáculo é a afirma-
ção de toda a vida humana como simples 
aparência, mas que se vista como uma 
critica, aparece como negação da vida que se 
tornou vida. Ela transforma a vida a partir 
de uma aparência simples e ilusória. Assim, 
nesse processo, espera-se a ascensão social 
que nunca chegará, o homem se torna feliz 
ao comprar o carro do ano (ao passo que se 
torna mais endividado, que tende a trabalhar 
mais para pagar o novo carro), ao passo que 
os homens repetem mandamentos hipnopé-
dicos de felicidade em meio à uma sociedade 
controlada e apática de Admirável Mundo 
Novo. 

Nesse processo, A caverna de Platão é 
lembrada, uma fuga das ilusões do mundo 
a partir da razão, Descartes faz a discussão 
das coisas e da representação imagéticas que 
temos destas, a partir da atenção do espírito 
e da intenção de caminhar em direção à ver-
dade, podendo questionar a tudo, até mesmo 
as autoridades. 

Trazendo este pensamento para a in-
dústria cultural, para Adorno e Horkheimer, 
se faz necessário recriar sentidos para as 
velhas ilusões gastas, tornando as ações da 
publicidade e da formação de consumidores 
cada vez mais violentas, pois há a necessi-
dade de se renovar o poder das ilusões, do 
determinismo (ou fim) da história, da vitória 
suprema do capital sobre os sujeitos, da ven-
da de ilusões ao passo que apenas a miséria 
é vivida.

As visões destes dois professores e 
estudiosos da teoria crítica trazem à tona a 
reflexão de que a indústria cultural, e se pode 
ousar dizer que Admirável Mundo Novo 
também, se torna cada vez mais presente 
em nossa atualidade. Ao passo que os anos 
passam a tecnologia se desenvolve e força a 
publicidade e a produção de sujeitos a desen-
volver suas técnicas de controle das massas e 
a renovação dos produtos sempre repetidos 
sobre imagens novas. 

Ou seja, que não se chega nunca à 
distopia pensada por Aldous Huxley, a 
estabilidade e controle social total, mas que 
se continua transformando os sujeitos em 
objeto, dividindo-os em classes inferiores e 
superiores, erigindo templos à ciência e ao 
deus sociedade ao passo que os filhos deste 
deus morrem de miséria e ignorância.



1148

Considerações Finais
A reflexão é: Até que ponto o texto lite-

rário mergulha na realidade social e até que 
ponto vai o texto sociológico em sua intenção 
de “ler a sociedade”? No texto aqui apresen-
tado, podemos perceber que sociologia de 
Adorno afirma que um mundo idealizado 
como “futuro” e talvez “indesejável” por Al-
dous Huxley é muito “real” do que imagina o 
leitor do romance.

E se o romance Admirável Mundo Novo 
é uma previsão pessimista do mundo, onde 
um poder transnacional domina em todos 
os aspectos a vida dos sujeitos, a indústria 
cultural, filha e mãe do capitalismo é este 
poder transnacional. Pode-se dizer que o 
capitalismo pode ser considerado este poder, 
pois sua ideologia, sua forma de ver o mun-
do é levado a todos os processos sociais e a 
indústria cultural é a empresa que realiza a 
manutenção deste mundo.

A iminência da destruição do mundo 
esperada pelos cidadãos do século XX gerou 
uma forma de controle social, pensada pelo 
romance de Huxley e analisada pelo ensaio 
de Adorno & Horkheimer. Se esta socieda-
de controlada pela arte, pelas festas, pela 
educação, pelo controle econômico, etc. não 
explodirá em uma transformação total de 
suas estruturas só a história, que não mor-
reu, poderá dizer. Mas os heróis do ocidente 
e os heróis de Utopia, mesmo que devorados 
pela máquina como foi Che Guevara, o mé-
todo libertador de Paulo Freire e o selvagem 
John, mostram que existem espaços para a 
autonomia e individualidade apesar desta 
perspectiva negativa.

A cultura - enquanto construção social 
de objetos, hábitos, forma de vida, etc. – 
sempre foi usada como forma de contenção 
das revoluções e domesticação dos bárbaros, 
ela é, num sentido geral, o modo de vida de 
uma sociedade. Já a cultura criada em latas 
de alumínio, industrializadas ela domestica 
os homens para a vida em uma sociedade 
desigual, voltada para o consumo de pro-
dutos que tem seu valor dado pelos donos 
das fábricas, para uma vida onde o próprio 
sujeito é transformado em objeto. A cultura 
se transforma numa forma de tornar isso 
possível e agradável.

É por este motivo que o leitor de Admi-
rável Mundo Novo geralmente sente, do co-
meço ao fim de suas páginas, um sentimento 
de proximidade com a realidade social em 

que vive e uma sensação de visão do horror 
em que está (estamos) inserido, representado 
a partir do exagero da literatura. É por esse 
motivo que é fácil associar a licenciosidade 
sexual do romance ao de nossos dias, às es-
colas e universidades que são indústrias de 
produção em massa de trabalhadores servis, 
pouco ou mais qualificados e que podem ser 
associadas aos centros de incubação e con-
dicionamento e aos centros de formação do 
romance.

Após essa leitura, que foi criteriosa-
mente e intencionalmente comparativa entre 
os dois textos, pode-se afirmar que tanto a 
literatura quanto a sociologia podem se esta-
belecer enquanto formas de leitura social do 
mundo, partindo de métodos diferentes de 
construção desta leitura. 

De fato, como afirma Antonio Candido, 
a sociologia se comunica com a literatura a 
partir dos processos de “pesquisar a voga de 
um livro, a preferência estatística por um gê-
nero, o gosto das classes, a origem social dos 
autores, a relação entre as obras e as ideias, a 
influência da organização social, econômica 
e política, etc.” (Candido, 1985, p.04) e mais, 
o próprio sociólogo carrega em si sua origem 
social, sua formação teórica, é influenciado 
pela organização social, etc.

Estas estruturas sociais que estão in-
seridos os literatos e sociólogos resultariam 
em leituras específicas. Um pensador que 
pertence a uma classe social e uma corrente 
teórica representa o mundo de uma forma, 
negando ou afirmando esta perspectiva. 
Pode-se afirmar que tanto Adorno quanto 
Huxley viajaram para o Estados Unidos na 
segunda metade do século XX e puderam ver 
com os próprios olhos a sociedade industrial 
que surgiu após a vitória do capital sobre as 
formas diferentes de estrutura social e econô-
mica e leram (pelo ensaio ou pelo romance) 
uma sociedade totalmente controlada pela 
indústria cultural ou pelo condicionamento 
hipnopédico e educacional.

Na discussão da relação entre ciência e 
ficção, Sandra Pesavento (1999) estabelece 
uma relação entre a história e literatura. 
Neste texto, ela afirma que há semelhanças 
e contatos na construção ficcional e no tra-
balho do historiador. A história se comporta 
enquanto uma ficção controlada, regulada 
pelo “arquivo, pelo documento, pelo caco e 
pelos traços do passado que chegam até o 
presente” (Pesavento, 1999, p. 820). Pelo 
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outro lado, a literatura – em certos momen-
tos – parte de elementos documentais para 
desenvolver sua ficção. Com as ressalvas, 
podemos migrar para a sociologia este argu-
mento.

O literato não se esquiva de uma per-
cepção diferenciada da realidade social. Em 
Admirável Mundo Novo, Huxley demonstra 
uma percepção da realidade social em boa 
parte de seus processos e os representa, 
a partir de sua leitura individual, na obra 
literária. Já Adorno deve, como cientista, 
passar por um controle cientifico, pois deve 
se basear na verdade, na realidade e nesse 
caso, denunciá-la. Dar uma voz de verdade 
para o ensaio é uma forma de denunciar a 
indústria cultural e sua perversidade. Para 
isso, ele passa por métodos legitimadores e 
a literatura não visa se legitimar pelo dado, 
pelo método científico, o público que a con-
some a legitima ou não.

Representa em suas obras, tanto o 
sociólogo quanto o literato, uma leitura e 
posição em relação à realidade social e esta 
leitura representa o mundo em que está inse-
rido o autor. Os autores lidos neste trabalho 
se comunicam de tal forma que pode-se 
imaginar o espírito da época em que viviam 
e como intelectuais específicos poderiam ler 
a vida naquela época. E mais, o quanto que 
estas obras viajam até os dias atuais para 
nos representar enquanto ciência e enquanto 
literatura clássica.

A relação entre literatura e sociologia 
dessas duas obras não se exaure nessa 
leitura. Obviamente, as leituras tendem a 
se intensificar com a maior investigação e 
experiência, mas o assombro com que foram 
feitas essas associações transformaram este 
trabalho em uma construção investigativa e 
de auto descoberta, como toda boa incursão 
à ciência e arte deve ser. 

Notas
1  Graduado em Ciências Sociais e Mestrando em 
Educação pela Universidade Federal de Rondônia. 
2  Utopia é a forma pelo qual Huxley chama o mundo 
de Admirável Mundo Novo. Neste trabalho, houve uma gran-
de dificuldade em escolher este termo ou o termo distopia, que 
seria em linhas gerais, como uma utopia ao contrário. Esco-
lheu-se usar o termo Utopia para representar o mundo apre-
sentado no romance, apesar das inúmeras reflexões teóricas e 
ontológicas realizadas.
3  Parte-se de Pierre Bourdieu (1996) para afirmar que 
as obras literárias são um produto da ação humana, formadas 
e tomadas conhecidas a partir das relações de poder dentro 
dos campos sociais, visando perceber as condições sociais de 
produção e recepção destas obras literárias e das intenciona-
lidades políticas do autor, dos receptores e dos elementos de 

distribuição. Ainda para Adorno (1998), a obra de arte se ar-
ticula com a realidade não estabelecendo uma relação direta 
com a mesma, mas apontando uma forma de mediação crítica 
entre a realidade e a construção ficcional.
4  Estas leituras podem se aproximar de 1984 de 
George Orwell, do filme “V de Vingança”, de Farenheit 451, 
dentre outras obras que apontam os conceitos de utopia e dis-
topia.
5  O processo Bokanowsky é capaz de gerar a partir de 
um óvulo um número grande de indivíduos gerados em série 
para ocupar locais sociais pré-determinados, é a produção em 
série aplicada à biologia humana. A hipnopédia é a forma pela 
qual os indivíduos são condicionados por toda a sua vida pela 
sociedade em Admirável Mundo Novo. 
6  Personagem do romance, Helmholtz Watson, Pro-
fessor do Colégio de Engenharia Emocional (Seção de Reda-
ção) e no intervalo, trabalha como Engenheiro de Emoções. 
Amigo de Bernard Marx e de John, o selvagem. Estas três 
personagens estão, de certa forma, em contradição ao mundo 
social de Admirável Mundo Novo.
7  Liev Tolstoi, escritor russo em “O que é Arte” define 
que existem duas formas de arte, a do servo, pautada na emo-
ção e nas grandes experiências da sobrevivência e a do senhor, 
que é uma forma de repetição de sentimentos que outrora co-
moveram o público. Ao passo que Oscar Wilde, na introdução 
de seu romance “O Retrado de Dorian Grey” reclama da deca-
dência da arte de mentir, das narrativas enfadonhas e repetiti-
vas que surgem na literatura moderna. 
8  Cabe ressaltar que para os pensadores da escola de 
Frankfurt, a diversão desenfreada está no lado oposto da arte, 
sendo sua antítese, sua negação extrema. Desta forma, os ar-
tistas dominicais são apenas instrumentos da reprodução da 
máquina social e não artistas, pois a arte leva à reflexão e por 
isso ela é algo em vias de extinção.
9  A Justa Raiva de Paulo Freire é uma forma de re-
volta para com a situação social, uma revolta criada a partir 
da leitura crítica de mundo, desta percepção do educando 
enquanto ser histórico e responsável pela transformação, em 
Pedagogia da Autonomia. 
10  Na edição que foi usada para se confeccionar esta 
leitura, pode-se ler sobre a cerimônia da solidariedade da pá-
gina 79 a 85.
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Introdução 
O que subjaz - em termos linguísticos - a 

uma narrativa oral colhida durante pesquisa 
de campo realizada com um indígena Kari-
puna, grupo Kawahib, Família Tupi-Guarani 
(cf. consta no site da Socioambiental), nas 
dependências da FUNAI de Porto Velho? 
Que papel semântico-pragmático exerce 
a linguagem empregada pelo narrador no 
transcurso do relato e que implicações acar-
reta à mensagem transmitida sobre a mente 
do interlocutor? 

A semântica e a pragmática, quando 
reunidas em busca de explicações dos atos de 
fala do cotidiano das pessoas, formam uma 
dupla teórica significativa e extremamente 
prática para dar resposta a essas duas inda-
gações porque seus fundamentos podem for-
necer explicações profundas e interessantes 
a respeito da visão de mundo dos falantes e 
de suas intenções, mesmo em relatos míticos 
ou de cunho lendário. 

A Semântica
A origem das línguas, a relação entre as 

palavras e as coisas que elas significam, as 
mudanças de sentido, a escolha de novas ex-
pressões, o nascimento e morte das locuções 
estão entre as mais antigas preocupações dos 
estudiosos da linguagem. Em termos lin-
guísticos, a curiosidade dos homens, desde 
as mais remotas eras, pode ser definida nas 
questões que envolvem as relações que os 
signos têm com as coisas e seus significados, 
as coisas do mundo real às quais eles se re-
ferem.  

Graças ao avanço da ciência da lin-
guagem, algumas dessas curiosidades re-
ceberam respostas, entre as quais a de que 
o léxico muda em razão da visão do mundo 
que a estrutura lexicológica expressa ou a de 
que, nas línguas naturais não há sinônimos 
exatos. Além disso, é consenso hoje entre os 
estudiosos de que na classificação semântica 
de uma palavra estão envolvidos diversos 
fatores entre os quais se destacam o contexto 

da realidade cultural, a situação do ato da 
fala, a fala em si, o caráter instável da orga-
nização lexical. 

Segundo Lyons (1970, p. 359-61), o lé-
xico pode ser considerado um imenso campo 
associativo cujas fronteiras coincidem, a 
cada instante, com as fronteiras da própria 
cultura que a língua expressa. Por isso, tentar 
explicar o alcance relativo desse amplo cam-
po associativo é também umas das funções 
da Semântica. Bagno (2002, p. 34) atribui à 
semântica o papel de estudar a relação que os 
signos linguísticos mantêm com as coisas que 
eles designam, com as coisas do mundo real 
às quais eles se referem. E Marcondes (2005, 
p. 8) define a semântica como a ciência que 
“estuda o significado dos signos linguísticos, 
ou seja, seu modo de relação com os objetos 
que designam”, como o sistema linguístico 
que trata do “conteúdo significativo dos 
signos e da verdade das sentenças em que 
os signos estão incluídos”. Assim, conclui 
Marcondes (2005, p. 10), a semântica “faz 
abstração de variações de uso específicas e 
considera o significado dos termos indepen-
dentemente dos usos”.

A Pragmática
O aspecto pragmático da linguagem, 

afirma Dubois et al., (1993, p. 480) concerne 
às características de sua utilização. Nesse 
sentido, envolve as motivações psicológicas 
dos falantes, as reações dos interlocutores, 
os tipos de socializados da fala, o objeto da 
fala etc. Cada ser é complemento necessário 
do outro e a própria unidade da linguagem 
é uma consequência dessa complementa-
ridade.  Não há voz solitária e única, nem 
voz homogênea e a intersubjetividade é uma 
realidade sempre presente. A linguagem 
sustenta Bakhtin (1999, p. 113), se constitui 
numa ponte entre os homens e o sentido 
das palavras não é transcendental nem 
produzido pelo contexto, mas resultante de 
contextos já produzidos. Assim, a relação 
entre significante e significado é flutuante, 
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está sempre em aberto. A fala não é, pois, 
somente cooperação, mas também conflito, 
persuasão, negociação.

Para um ato de fala ser bem sucedido 
são imprescindíveis os chamados fatores 
de textualidade; os linguísticos, a coesão, a 
coerência e a intertextualidade; e os extralin-
guísticos, a situacionalidade, a aceitabilida-
de, a informatividade e a intencionalidade. 
(KOKCH, 2006, p. 24). Sob o ponto de vista 
da pragmática, todo o enunciado precisa ser 
analisado tendo por base a ocorrência da 
frase numa situação particular. Dessa forma, 
cada enunciação é constituída pela visão de 
mundo do falante e o interlocutor vai filtrá-lo 
e interpretá-lo, por sua vez, com base no 
conhecimento prévio que tem desse mesmo 
mundo. Além disso, “dizer é sempre fazer”, 
afirma Austin (1990) e, portanto, os atos 
de fala podem mudar uma situação e gerar 
consequências. Num enunciado pode haver 
superposição de falas na medida em que o 
locutor dá voz a um ou vários enunciadores. 
Assim, os atos de fala podem ser, e geralmen-
te o são, instrumentos de manipulação. São 
exemplos dessa capacidade o que se pode 
observar no discurso político, pedagógico, 
religioso e até mesmo no amoroso e publici-
tário. Esses atos de fala nunca se esgotam em 
simples instrumento de referência ao mundo 
externo, não são o mundo, mas apenas um 
saber sobre o mundo, capazes de fazerem-se 
intersubjetivos e de relacionar consciências. 

Por conta disso, a escolha e a disposição 
do signo linguístico utilizado pelo falante no 
ato da fala não é aleatória, embora na maio-
ria das vezes inconsciente porque os sentidos 
que são emprestados às palavras são elabo-
rados coletivamente. Em parte eles são do 
emissor, em parte do receptor, de um lado 
e do outro hauridos dos grupos étnicos dos 
quais cada um faz parte. O discurso é um mo-
vimento sempre polifônico, nele se levantam 
vozes próximas ou distantes, refletidas ou 
não, concretas ou virtuais.  Nas enunciações, 
revelam-se valores sociais de orientação con-
vergente ou divergente, que pode produzir 
confrontos mais ou menos aberto. O mundo 
é sempre referenciado através de mediação e 
nenhum olhar se dá diretamente sobre as coi-
sas de modo que a ambiguidade não desejada 
em circunstâncias específicas pode ser uma 
estratégia de leituras matizadas. Em síntese, 
a palavra é basicamente dialógica e está tão 
determinada por quem a emite quanto por 

aquele para quem é emitida. 
Marcondes (2005, p. 8 e 9) define e si-

tua a pragmática como a parte da linguística 
que trata da “relação dos signos com seus 
usuários e como estes os interpretam e os 
empregam”, como o estudo da “linguagem 
em uso, em diferentes contextos, tal como 
utilizada por seus usuários para a comuni-
cação”. 

Interface semântica e pragmática
Diversos estudos linguísticos já foram 

realizados sob a ótica da semântica e da 
pragmática entre os quais, para ficar em 
somente dois trabalhos mais próximos dos 
autores deste artigo, o de Bagno (2002, p. 
32-38) e o de Vegini & Vegini (2009). Ao 
referir-se a essas duas áreas da linguística, 
Marcondes (2005, p. 50), baseando-se no 
filósofo alemão Rudolf Carnap, estabelece 
uma inconfundível diferença entre os objeti-
vos de cada uma ao mesmo tempo em que 
mostra uma estreita relação entre elas: 

Se uma investigação é feita refe-
rência explícita ao falante, ou para 
formularmos de um modo mais 
geral, ao usuário da linguagem, 
então atribuímos esta investiga-
ção ao campo da pragmática... Se 
fizermos abstração do usuário da 
linguagem e analisarmos apenas 
as expressões e o que designam, 
estaremos no campo da semântica. 

O estudo de uma narrativa amparado 
pelos fundamentos teóricos assim conside-
rados, que associa semântica e pragmática, 
pode ser uma boa medida para esclarecer 
detalhes étnicos de um indivíduo ou de um 
determinando agrupamento humano. 

Metodologia
As respostas às duas principais questões 

de investigação apresentadas na introdu-
ção deste artigo serão dadas com base nos 
fragmentos teóricos acima apresentados e, 
portanto, o estudo da linguagem que reveste 
a narrativa “Homem-Onça” estará perma-
nentemente imbricado nas idiossincrasias 
dos seus usuários, o autor da narrativa e a 
quem ela se destina, e no contexto cultural 
remoto, recente e atual; em outros termos, 
numa visão de linguagem enquanto ação, e 
não apenas como representação da realidade. 
Para isso, é preciso incluir nos pressupostos 
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analíticos do texto detalhes acerca do nar-
rador e/ou autor da história entre os quais 
a sua naturalidade, nacionalidade, origem 
étnica e geográfica, gênero, faixa etária, nível 
de escolaridade, nível econômico, frases e/
ou palavras que ele utiliza para se referir ao 
mundo real, as circunstâncias específicas que 
envolvem o evento narrativo, as intenções 
explícitas e implícitas da mensagem, os efei-
tos produzidos no interlocutor, a relação da 
narrativa com o grupo étnico a que pertence 
o informante etc. 

A “História da Onça” e o autor da 
narrativa 

O “Homem-Onça: um ser heteróclito 
Karipuna” ou a “História da Onça”, como 
preferiu nomeá-la o informante, faz parte 
da tradição oral do povo Karipuna, grupo 
linguístico Kawahib da família Tupi-Guara-
ni, que hoje reside em Terra Indígena (TI) 
(demarcada e homologada pelo Decreto s/
n° de 09/09/1998) localizada no interior dos 
municípios de Nova Mamoré e Porto Velho, 
tendo como limites naturais os rios Jacy-Pa-
raná e seu afluente pela margem esquerda, o 
rio Formoso (a leste), os igarapés Fortaleza 
(ao norte), do Juiz e Água Azul (a oeste) e 
uma linha seca ao sul, ligando este último 
igarapé às cabeceiras do Formoso (MEI-
RELES, 1983, p. 108-9; LEÃO, AZANHA, 
MARETTO, 2004, p. 13, AZANHA & LEÃO, 
2011). O conto foi relatado por um membro 
dessa etnia, um jovem de aproximadamente 
dezoito anos de idade, residente na aldeia, 
filho de pai e mãe Karipuna, falante nativo 
da língua Karipuna/Kawahip, alfabetizado 
e fluente no português. A gravação foi rea-
lizada durante uma visita que os autores 
deste artigo fizeram aos indígenas Karipuna 
hospedados nas dependências da FUNAI em 
Porto Velho. O narrador se propôs volunta-
riamente a participar da coleta de dados rea-
lizada por intermédio de um gravador de voz 
e, ao final, também voluntariamente, assinou 
o “Termo de consentimento livre e esclare-
cido” em duas vias, uma das quais está em 
seu poder e outra arquivada na biblioteca da 
entrevistadora. Ele próprio definiu que gos-
taria de falar sobre uma “História da Onça”, 
um relato que ouviu de sua mãe e de seu tio, 
os únicos dois remanescentes ainda vivos do 
primeiro contato ocorrido na década de 70 
(MEIRELES, 1983, p. 109; LEÃO, AZANHA, 

MARETTO, 2004, p. 12, 16; AZANHA & 
LEÃO, 2011). Trata-se de uma narrativa oral 
transmitida de pai para filho desde tempos 
imemoriais. A autoria é, pois, do próprio 
povo e ela representa não apenas a cultura, 
mas também os valores, as crenças, a reali-
dade, enfim, que sustentam a vida de seus 
narradores/autores. Durante a gravação, o 
informante não foi interrompido para não 
interferir na espontaneidade e muito menos 
no conteúdo da história. 

A organização do corpus de análise
Embora o estudo linguístico concentre 

suas atenções na riqueza semântico-pragmá-
tica do texto oral produzido pelo informante, 
este tópico apresenta uma proposta de nar-
rativa num formato próximo do português 
padrão escrito (4.1) tendo como objetivo 
imediato facilitar a compreensão da leitura 
da narrativa transcrita no português próximo 
da oralidade (4.2) e, mediato, fornecer subsí-
dios para a elaboração de um futuro livro que 
contemple um amplo acervo do imaginário 
Karipuna de Rondônia.  Para fins de análise, 
a transcrição oral da narrativa (4.2) foi colo-
cada dentro de uma grande célula com cada 
linha precedida de numeração. 

O corpus de análise
História do HOMEM-ONÇA: um ser 
heteróclito Karipuna 

Havia uma mulher, uma esposa, que 
traía um nosso parente. 

Havia também um “barreiro”, como hoje 
nós chamamos, aonde todos os animais iam: 
mutum, anta... Nosso parente ia lá, esperava 
os animais chegarem para se alimentar. 
Esperava de tocaia, numa casinha, aguar-
dando os bichos. Quando a onça começava a 
esturrar rrrruuuuuuurr-ruurrr-ruuuuuurr 
ele voltava pra casa. 

A mulher, que traía ele, falava para si 
mesma: “Ah, acho que essa onça, se quiser 
um dia, vai comer o meu marido”. 

Todo dia ele ia lá, e o bicho esturrava. 
Então o homem voltava para casa, mas no 
outro dia ia novamente. A mulher, ficava 
alegre.

Até que um dia, estava o homem de 
tocaia, na casinha de palha, quando a onça 
chegou de mansinho, pintada, aquela fera 
brava e falou:

- O que está acontecendo, você está es-
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perando caça? Você está fazendo o quê aqui?  
- Sim, respondeu o homem.  
- Eu também – falou a onça. 
E foi assim que o nosso parente e a onça 

se conheceram e começaram a conversar. Ela 
falava e ele, muito triste, só dizia: 

- Certo.
Depois, ele voltava para casa. Até que 

um dia os parentes começaram a desconfiar 
e lhe disseram:

- Pôxa, você vai caçar, volta e não traz 
nada?

- Dessa vez não deu - ele respondeu.
Num outro dia, novamente no barreiro, 

conversando com a onça, ele desabafou:          
- Estou triste da vida, minha mulher 

não gosta de mim, ela me trai. 
- Você quer virar como eu? - falou a 

onça. 
Então a onça deu a unha, e a mão dele já 

começou a ficar tipo ouriço de castanha, que 
é bem grande, a pata com duas presas, uma 
em cima e uma embaixo, os dentes, os olhos 
castanhos. Ele ficou todo pintado, como uma 
onça pintada, aquela cara bem lisa, pele bem 
macia, aquele pelo bem fininho mesmo, 
baixo. 

- Você quer mais? - disse a onça.
E deu o rabo também. Então nosso pa-

rente ficou quase todo transformado.
- Você quer conhecer onde eu me ali-

mento, onde eu guardo a caça?
- Quero, sim.  
- Então vamos lá ver? 
Era na mata, numa toca, tipo um quar-

to, tipo uma arapuca, onde ficavam os bichos 
que a onça pegava. Lá havia vários bichos ca-
çados: porco-do-mato, veado, coelho. Caíam 
na arapuca e ali ficavam. 

Nosso parente, porém, ainda não estava 
totalmente transformado. Até a cintura, 
ele tinha cara de bicho, mas a partir dali 
ele ainda era gente. A cara dele já estava 
transformada, tinha cabelo de gente e cara 
de onça, era a coisa mais horrível! Além 
disso, ele ainda não tinha muita experiência. 
Então, para treiná-lo, a onça fez barulho na 
madeira da arapuca, bateu com a mão para 
os bichos saírem e o nosso parente pegar. 
Saiu um porco-do-mato, mas ele não pegou. 
A onça bateu novamente e escapou de novo 
outro bicho. Ele ainda não sabia caçar como 
uma onça. A onça bateu novamente e saiu 
um macaco. O nosso parente pegou e trouxe 
o bicho direito. Ele estava cada dia melhor, 

inclusive muito maior que a própria onça, 
quase do tamanho de um touro. Bem grande 
mesmo! A onça bateu de novo, ele correu e 
pegou uma anta grande, um bicho que até 
hoje é grande mesmo! 

O tempo foi passando e ele se transfor-
mando. Da barriga para baixo, ele já estava 
como uma onça mesmo, já tinha sumido 
o cabelo, ficou só o pelo mesmo, pelo bem 
macio, baixo, todinho. 

Então a onça falou:
- Agora você está bem preparado! 
Foi quando, das redondezas, come-

çaram a chegar outras onças, fecharam ao 
redor deles, e viram que nosso parente tinha 
matado uma anta, que ele estava preparado 
para caçar, era igual a elas, uma onça mesmo!

- Agora você está preparado para matar 
sua mulher e o namorado dela - falou a onça. 

- Certo! – ele respondeu. 
A onça começou a esturrar perto da 

aldeia: rrrruuuuuuurr-ruurrr-ruuuuuurr... 
Havia uma espécie de praça onde as pessoas 
se encontravam para namorar, como hoje.  
Ela falou para o nosso parente: 

- Onde eles ficam namorando? Onde 
a sua mulher se encontra com o namorado 
dela? Onde eles fazem as coisas?

- No mato - respondeu o nosso parente. 
E foi mostrar. 
- Essa que você está vendo aí é a minha 

mulher e o homem é o namorado dela. 
Então o meu parente chegou mais perto, 

sem fazer barulho, como uma onça mesmo, 
bem devagarinho, só na manha, chegou e 
pulou em cima da mulher. Depois foi a vez do 
namorado. Matou os dois, arrastou ambos 
pelo caminho em direção à aldeia e voltou 
para a mata. Não comeu nenhum. 

Os parentes na aldeia olharam e come-
çaram a gritar, sem reagir: 

- Onça, onça! A onça matou! A onça está 
trazendo os mortos! O que aconteceu?

Os corpos estavam todos cheios de 
sangue porque ele tinha mordido na cabeça, 
como faz uma onça mesmo. 

E daí em diante, começou a matar todos 
os parentes da aldeia, matando e matando. 

Longe um pouco da aldeia, morava uma 
velhinha. Ela era a avó do nosso parente, 
mas não sabia que aquela onça era seu neto, 
sem sentimento, um bicho, onça mesmo. Até 
matou o irmão dele, trouxe na boca e soltou 
ao lado da velhinha e falou: 

- Oi vó. 
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Vendo e ouvindo isso, a velhinha come-
çou a pensar: “Será que esse é o meu neto, que 
se transformou numa onça? Ah! Essa onça é 
o meu neto, transformado em bicho, ele não 
conhece mais as pessoas e está matando todo 
mundo da aldeia”. 

A avó não sabia o que fazer; nem sabia 
como fazer. E ele continuava matando, le-
vando na boca e chamando a avó:

- Oi vó! 
“Devo matá-lo?”, pensava a avó. “Afinal, 

ele está matando todos os meus parentes da 
aldeia. Mas ele é meu neto!”- matutava a 

vovó.
Só restavam bem poucos parentes na 

aldeia, pouquinho mesmo. 
Até que um dia a onça sumiu! 
Desde então, nós achamos que a onça é 

o nosso parente porque ela é muito esperta. 
A onça, mesmo hoje, ela é um animal muito 
esperto, ela é uma fera mesmo, mas ela sente, 
ela mata um bicho, deixa ele ali, depois volta 
para comer. Então a onça tem entendimento 
um pouco sim. A onça é um animal traiçoeiro 
também, até hoje. Mas ela tem inteligência. 
Muita inteligência

A história da Onça 
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Análise linguística
“A história da onça” ou “A história do 

Homem-Onça”, a partir do relato original, 
dispensaria qualquer análise dada a beleza 
da história em si e a riqueza linguística que 
lhe subjaz. Assim, qualquer trabalho analíti-
co, independente da opção teórica utilizada, 
será sempre uma tentativa fragmentária.  

Fatores linguísticos: alguns aspec-
tos semânticos

A coerência textual e busca do sentido 
da narrativa transcrita em 127 linhas, em 
fonte 12 e espaçamento simples, é obtida, em 
sua grande parte, por nós coesivos tradicio-

nais da linguagem oral como “aí” ou “daí” 
(94 vezes), “né” (38 vezes) e mais raramente 
“então” (3 vezes), “certo” (4 vezes), “tipo as-
sim” (2 vezes), elos entre a informação nova 
e a velha, e, simultaneamente, instrumentos 
de manutenção do turno e de garantia da 
atenção do ouvinte. Com esse mesmo intuito, 
acrescido da orientação locativa do ouvinte, 
o informante utiliza pistas dêiticas entre os 
quais se destacam “lá” (50 vezes) e “aqui” (3 
vezes), “aí” (2 vezes), “ali” (2 vezes), e de ter-
mos anafóricos tais como “assim” (11 vezes) 
e “isso” (3 vezes) . 

As palavras-chave que sustentam o 
desenrolar da narrativa e lhe dão coesão e 
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coerência se concentram em termos do cam-
po lexical relacionado à “onça” (50 vezes), 
“matar” (28 vezes), “bicho” (17 vezes), “mu-
lher/esposa” (17 vezes), “vó/velhinha” (16 
vezes), “parente” (12 vezes), “mato/mata” 
(11 vezes), “esturrar” (5 vezes). 

Observa-se ainda a utilização do recurso 
da intertextualidade, que denota a influência 
da cultura da sociedade urbana na fala do 
informante como, por exemplo, expressões 
“tipo” ou “tipo assim” (12 vezes) ou frases 
como: “Tava triste já. Tipo uma pilha” (li-
nha 28); “Olha, tipo no filme do gavião ele 
falou, [...]” (linha 31); “a esposa dele que 
ficava namorando tipo uma praça né. Hoje 
tem a praça. Aí lá as pessoa se encontra com 
o namorado e aí namora, mesmo assim né” 
(linhas 80-2); “chegou bem devagarzinhuuu, 
só na manha,” (linha 93), sem falar dos 
aspectos prosódicos, o alongamento vocálico 
da palavra “bem” registrado na transcrição 
como “beeeem”: “Aí ficou aquele cara bem 
liso assim, onça mesmo fica bem, beeeem 
liso, pele bem macia assim, aquele pelo bem 
fininho mesmo” (linha 37). 

Nada, porém, é tão expressivo em 
termos semânticos, pragmáticos (com se 
verá) e prosódicos (para um estudo futuro) 
como o uso que o informante faz do inten-
sificador “bem” (13 vezes) e “mesmo” (26 
vezes) no desenrolar da história. Direta ou 
indiretamente relacionados à onça e suas 
características formam uma estratégia ar-
gumentativo-expressiva bem montada para 
descrever, qualificar e potencializar o maior 
felino (ou antropofelino?) das matas amazô-
nicas e para asseverar a autenticidade do que 
está sendo dito como mostrou Austin (1990) 
e como detalhou Grice (apud Slobin, 1980, 
p. 261-271): 

BEM
“tipo ouriço de castanha, que é bem 
grande, a pata né, hoje nóis chama, 
aí deu a presa né, bem grande, [...] 
ficou tudo bem pintado sabe? [...] 
onça mesmo fica bem, beeeem liso, 
pele bem macia assim, aquele pelo 
bem fininho mesmo, [...]” (linhas 
33-8); só o pelo mesmo, pelo bem 
macio, que hoje é bem maciozi-
nho, baixo, tudinho (linhas 60-2); 
já tava quase do tamanho de um 
touro eu acho. Bem grande mesmo 
(linhas 70-1); Tava lá, chegou bem 
mais perto, [...], chegou bem deva-
garzinhuuu, (92-3); Aí começou a 

matá, matou, matou aí fico bem 
pouco (linha 120); 
MESMO
comeu mesmo a onça. (linha 22); 
você tá aguardando mesmo o meu 
bicho? (linha 24); onça mesmo fica 
bem (linha 37); aquele pelo bem fi-
ninho mesmo (linha 38); aí bateu 
lá com a mão, a onça mesmo, ba-
teu lá (linha 52); como onça mes-
mo (linha 60); ficou só o pelo mes-
mo (linha 61); bem grande mesmo 
(linha 71); bicho grande mesmo 
(linha 72); tava bom mesmo pra 
caçar (linha 74-5); tava uma onça 
mesmo (linha 75); aí a onça mesmo 
perguntou (linha 79); e aí namora, 
mesmo assim né (linha 82); a onça 
mesmo só tava lá (linha 88); uma 
onça mesmo, onça mesmo (linha 
92); ela morde na cabeça mesmo 
(linha 99); era onça mesmo que 
tava matando (linha 107); era bi-
cho mesmo (linha 108); era uma 
onça mesmo né (linha 110); pou-
quinho mesmo né (linha 121); tem 
pata grande mesmo (linha 122); 
hoje mesmo né, e ele é muito esper-
to, onça é mesmo hoje (linha 123); 
uma fera mesmo (linha 124). 

Muitos outros detalhes relativos a esta 
temática poderiam se explorados, mas, para 
os objetivos deste artigo, os apresentados 
parecem ser suficientes.

Fatores extralinguísticos: alguns 
aspectos pragmáticos 
Situacionalidade

A “História da Onça” ou da “História do 
Homem-Onça: um ser heteróclito Karipuna” 
contada por um indígena muito jovem, filho 
e sobrinho dos dois únicos remanescentes do 
primeiro contato promovido por uma expe-
dição comandada por Benamour Fontes na 
década de 70 do século passado (MEIRELES, 
1983; LEÃO, AZANHA, MARETTO, 2004; 
AZANHA & LEÃO, 2011) com certeza deve 
conter a essência do que foi repassado pelos 
mais velhos às gerações mais novos do grupo 
étnico Karipuna. Todavia, dadas as circuns-
tâncias em que esse relato foi produzido, de 
um lado, um indígena já inserido na socieda-
de brasileira e, de outro, uma aluna de mes-
trado em Letras da Universidade Federal de 
Rondônia, nas dependências da FUNAI em 
Porto Velho e não no habitat natural do nar-
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rador, isso por si só certamente determinou 
mudanças na linguagem utilizada e, mesmo 
que sutis, também em alguns detalhes da 
história narrada. São exemplos disso são as 
expressões “tipo” ou “tipo assim” (17, 28, 31, 
33, 44, 45, 55, 63, 68, 81) ou a referência à 
“pilha” (linha 28), ao “gavião” (linha 31) e à 
“praça” (linha 81) como já mencionado em 
5.1. Essas inserções expressivas ou senten-
ciais com certeza não fazem parte do relato 
primitivo. Além disso, é muito provável que 
o informante também não contaria essa 
história para seus parentes da mesma forma 
que o fez na hospedagem da FUNAI em Porto 
Velho diante de um gravador de uma entre-
vistadora. Ou seja, os signos linguísticos, sua 
interpretação e emprego se adaptam, muitas 
vezes, ao contexto e aos usuários presentes 
no cenário da comunicação. 

Aceitabilidade
A pesquisadora fez uma proposta, que 

foi pronta e espontaneamente aceita pelo 
informante. Dadas essas condições, coube 
ao narrador preencher a espinha dorsal da 
narrativa com diversas pistas lexicais, nós 
coesivos, expressões mantenedoras de turno, 
palavras ou expressões utilizadas no portu-
guês corrente da sociedade urbana da capital 
(5.1) emprego de intertextos como “tipo no 
filme do gavião ele falou” (linha 31), “chegou 
bem devagarzinhuuu, só na manha,” (linha 
93), recursos prosódico como o alongamento 
vocálicos em “beeem” (linha 37) e, modula-
ções de voz (não registradas na transcrição) 
e termos apelativos dirigidos diretamente 
à pesquisadora como “Tô traduzindo pra 
você” (linha 25), “tá entendendo” (linha 49). 
Tudo em nome da manutenção da atenção 
da interlocutora, da busca da coerência e 
da compreensão e, consequentemente, da 
aceitabilidade da informação que está sendo 
repassada. 

Informatividade
Esse aspecto pragmático foi buscado 

pelo informante por meio de muitas estraté-
gias, a maior delas a história em si. Ao longo 
de toda a narrativa o suspense é mantido e vai 
ganhando dramaticidade a cada passo pela 
expectativa de uma tragédia cada vez mais 
iminente.  Entre a primeira frase do texto 
“Aí tinha um parente, tinha uma mulher, 
uma esposa, a esposa traia ele” (linha 1) e 

o sumiço da onça “Daí ele sumiu essa onça.” 
(linha 121-2), conversas, transformações, 
treinamentos, manhas, ataques, mortes e 
desespero vão se sucedendo de forma pro-
gressiva e trágica como ocorre, por exemplo, 
entre o neto e a avó: “esse é o meu neto que se 
transformou em onça. Aí ele chamou de vó e 
a vó: Ah... é o meu neto que transformou em 
bicho” (linha 113); com a vingança final: “Aí 
começou a matá, matou, matou aí fico bem 
pouco, era muito menos, pouquinho mesmo 
né” (linha 121); ou com a consumação da in-
corporação derradeira e eterna do homem na 
onça e da onça no homem: Aí desde aí, hoje 
nós acha que é nosso parente que tem pata 
grande mesmo, que é a onça, hoje mesmo né 
[...]”. De fato, Vanoye (1987, p. 24) tem razão: 
“Quanto mais imprevisível for a mensagem, 
maior será a informação”. 

Intencionalidade
A partir do momento em que o infor-

mante aceitou e ele mesmo definiu a história 
que queria narrar, “a História da Onça”, ficou 
clara a sua intenção e, a partir daí, seu es-
forço para satisfazer a expectativa criada na 
mente da pesquisadora são evidentes como 
vão mostrar os fragmentos da narrativa colo-
cados nas considerações finais.  Nos porões 
na narrativa, porém, há um recado oriundo 
de uma tradição imemorial, que revela va-
lores sociais de orientação comportamental. 
Embora recôndita, essa é a intencionalidade 
ou a mensagem mais densa da “História da 
Onça” do grupo étnico Karipuna.  

Considerações finais
De fato, a “História da Onça” não é a 

história da onça e nem do “Homem-Onça”, 
mas uma descrição da psique humana, uma 
grande e bela metáfora da vida e da trajetória 
do homo sapiens no planeta Terra em que 
convivem – lado a lado – os mais primiti-
vos instintos da espécie e as mais sublimes 
virtudes do homem, como mostram alguns 
excertos retirados da narrativa e retranscri-
tos abaixo.

A dissimulação:
Aí ele chegou, voltou pra casa, aí 
a esposa dele como traía ele né, aí 
falava: Ah, acho que essa onça se 
quisé um dia vai come meu ma-
rido. (linhas 5-7); “Aí tinha um 
parente, tinha uma mulher, uma 
esposa, a esposa traia ele” (linha 
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01); “Aí ele chego lá, ele tava lá, lá 
na tocainha dele, na casinha né, de 
palha ele faz i eu não sei fazê e a 
onça chego, de mansinho né, pin-
tada” (linha 011); “Aí ele falou onde 
que a tua esposa com o namorado 
dela, ela se encontra onde com ele, 
onde tem relação... [...] é ali! Ele 
falou onde eles se encontravam, 
onde eles tinham caso e tudo, aí ele 
falou e foi lá e se escondeu atrás da 
mata, (linhas 084, 085, 086); “daí 
ele, essa aqui é a minha esposa que 
tá vindo, matá os dois, aí ficaram 
lá tendo caso, namorando lá, no 
mato. Aí ficaram olhando, a onça 
mesmo só tava lá acompanhando, 
olhando né. E perguntou se era 
a esposa dele e se esse era o trai-
dor que traia ele né. Aí chegou lá 
e olhou e ficou olhando. Aí ficaram 
lá olhando, e eles começaram a 
fazer as coisas né” (linhas 86-91); 
“uma onça mesmo, onça mesmo 
ela não faz barulho, chegou bem 
devagarzinhuuu, só na manha”, 
(linhas 92-3); “Daí ele sumiu essa 
onça” (linha 121); “Ele é traiçoeiro 
também hoje” (linha 126) .

O conluio:
“Sim e tu quer virar como eu? A 
onça falou” (linha 032); “Você 
quer... E deu rabo também. Você 
quer conhecer onde eu, onde eu, 
onde eu me alimento? Onde eu 
cuido, pego [...] ele já tinha se 
transformado já né” (linhas 40-1); 
“quando você for matar a sua mu-
lher que ela não sabe, que te traía, 
você vai tá preparado pra isso” (li-
nhas 64-5); “E olharam e falou que 
ele tava bom e era assim que ele ia 
matar a esposa dele com o namo-
rado (linhas 76-8).

A perversidade:
“aí chegou e pegou primeiro a es-
posa né. Por trás. [...], onça mesmo 
ela não faz barulho, chegou bem 
devagarzinhuuu, só na manha, 
chegou lá e... Pulou em cima da 
esposa. Aí ele matou os dois. Aí ele 
pulou em cima da esposa e depois 
ele foi no namorado. E matou os 
dois e aí ele foi pelo caminho. Com 
os mortos. Não comeu nada. Ele 
pegou e levou pra aldeia, levando” 
(linhas 91-6); “E tava tudo cheio de 
sangue, ele tinha mordido na ca-

beça, ela morde na cabeça mesmo 
a onça”, linhas 098-9; “Daí ele co-
meçou a matar os parente que ta-
vam na aldeia” (linhas 201-3); “Aí 
ele começou a matar as pessoa que 
tavam na aldeia [...] aí ele matou 
o irmão dele, ele já era, não tinha 
pensamento, era bicho mesmo, 
matou o irmão dele e trouxe pra 
vó (linha 105-9); “Aí ele matou o 
irmão dele e trouxe na boca e sol-
tou lá na velhinha e falou: Oi vó”, 
linhas 110-1; “e começou a matar 
tudinho as pessoa aqui da aldeia, 
começou a matá, e a mata” (linhas 
114-5). 

A traição:
“aí a esposa dele como traía ele né, 
aí falava: Ah, acho que essa onça 
se quisé um dia vai come meu ma-
rido. Todo dia ele ia, todo dia ele 
ia, por isso que ela tá alegre, o bi-
cho turrando e a mulher que ela 
não gostava da pessoa que vai se 
transformar em onça né” (linhas 
6-8); “no caminho ele ia, aí demo-
rava um pouco começava a estur-
rá, aí a mulher ficava alegre, traía 
ele né” (linhas 21-1)

A tristeza:
“Tava triste já. Tipo uma pilha 
quando... Quando a pessoa trai e 
ele não queria saber nada da vida” 
(linhas 28-9); “ele falou, eu to tris-
te da vida, minha mulher trai” (li-
nhas 31-2).

A compaixão: 
“Aí os parentes: onça, onça!! Fi-
caram tudo assustado. – Onça 
trazendo os... morreu, matou.. os 
parentes dele ficaram tudo preo-
cupado” (linhas 96-8); “aí tinha 
uma velhinha, que morava longe 
assim um pouquinho da aldeia, 
qui dava uns mil metro, a velhi-
nha, [...] e a vó dele não sabia que 
que tava acontecendo, a vó desse 
que se transformou em onça. Pen-
sou que era onça mesmo que tava 
matando os parente dela, [...]. Ela 
não sabia quem, quem que matou 
os parente dela, ela pensava que, 
a vó dele né, pensava que era uma 
onça mesmo né que tava matando. 
[...] Aí ela começou a pensar, aí ela 
começou, esse é o meu neto que se 
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transformou em onça. [...] é o meu 
neto que transformou em bicho... 
e tá tendo... não conhece mais a 
pessoa [...]. E a vó não sabia nem.. 
Se matava ele que, sempre que ele 
chegava ele chamava de vó e ma-
tava tudinho, e levava e chegava e 
falava: Oi vó. Ela entendia que ela 
era a vó. Então ele transformou 
em onça e ele chegava e falava: 
vó. Era ela a vó dele né. Daí ela fi-
cava... Não sabia nem como é que 
matava ele né. Que ele era o neto 
dela né” (103-20). 

Bem, “Daí ele sumiu essa onça” (linha 
121), que é quando chegou a hora de mas-
carar a realidade e mitificá-la numa história 
fabulosa; que é quando o homem deixa de 
ser homem e a onça deixa de ser onça para se 
transformar num ser singular, eclético, o he-
teróclito HOMEM-ONÇA Karipuna, esperto, 
traiçoeiro, inteligente, muito inteligente.  

Aí desde aí, hoje nós acha que é 
nosso parente que tem pata gran-
de mesmo, que é a onça, hoje mes-
mo né, e ele é muito esperto, onça 
é mesmo hoje ele é muito esperto, 
ele é um animal uma fera mesmo, 
mas ele é, ele sente, ele mata um bi-
cho ele deixa ali, volta de novo pra 
comê, pra depois. Então ele tem, 
hoje ele não tem muito mas ele tem 
entendimento um pouco sim. Cer-
to? Ele é traiçoeiro também hoje. 
Mas ele tem inteligência. Muita in-
teligência. (linhas 121-7)
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Práticas de letramento de um migrante do município de Apuí – 
Amazonas

Rebeka da Silva Aguiar 
Universidade Federal do Acre

Introdução
O termo letramento surgiu nas uni-

versidades brasileiras, por volta de 1980. 
Inicialmente, seu principal propósito era 
desvincular as práticas de escrita com as 
instituições escolares, porém não foi o que 
ocorreu, pois ao contrário do que se esperava 
logo se estabeleceu no espaço escolar, princi-
palmente, sendo aplicado à educação básica 
(Street, 2004.) 

Segundo Kleiman (1995) o letramento 
se designa pelas práticas sociais do uso da es-
crita e da leitura. Isto quer dizer que embora 
o indivíduo não domine os códigos linguís-
ticos, não implica que ele não participe do 
mundo letrado. Quando se fala em práticas 
sociais considera-se qualquer atividade que 
envolva interação entre o sujeito e o mundo 
da escrita, deste modo, saber identificar o nú-
mero ou o nome do ônibus, atribuir sentido 
a uma imagem, assistir ao um filme, navegar 
na internet, ler um mapa, comprar e vender, 
sendo analfabeto, podem ser entendidos 
como práticas de letramento. 

Observamos que a escrita sempre está 
condicionada ao poder dos grupos hegemô-
nicos. Com a possibilidade de investigar as 
atividades letradas dos grupos menos favo-
recidos, as pesquisas buscavam entender a 
influência e as consequências da escrita nos 
grupos que ainda não tinham o conhecimen-
to da escrita, como afirma (KLEIMAN, 1995, 
p. 16):

Aos poucos, os estudos foram se 
alargando para descrever as con-
dições de uso da escrita, a fim de 
determinar como eram, e quais os 
efeitos, das práticas de letramento 
em grupos minoritários, ou em so-
ciedades não-industrializadas que 
começavam a integrar a escrita 
como uma “tecnologia” de comuni-
cação dos grupos que sustentavam 
o poder. 

Com o objetivo de apresentar as práticas 
de letramentos, descreveremos e analisare-
mos as atividades que envolvam a leitura e a 
escrita de um sujeito da região amazônica. A 

pessoa descrita realmente faz uso da leitura 
e da escrita como ferramenta, isso porque 
quando as utiliza, elas têm uma função. 
Quando desenha uma planta de curral ou de 
um casarão, escreve uma lista de compra, lê 
uma revista religiosa ou até mesmo a bíblia, 
geralmente, não lê e escreve só por necessi-
dade, mas também por prazer.

O artigo encontra-se dividido em três 
partes. Inicialmente, fazemos uma breve re-
visão bibliográfica sobre o assunto, pautada 
nos principais teóricos que realizam pesqui-
sas sobre o letramento. Depois, descrevemos 
o sujeito entrevistado e, por fim, analisamos 
a fala do indivíduo à luz dos aspectos teóricos 
do letramento, observando as práticas sociais 
da leitura e da escrita do sujeito entrevistado. 
Deste modo, concluímos o trabalho, realizado 
a partir de leituras bibliográficas, memória e 
entrevistas, in loco.

Referencial teórico
Neste momento, cabe informar ao leitor 

que, segundo Street (1984 apud Kleiman, 
1995), existem dois tipos de letramento, o 
modelo autônomo e o modelo ideológico. O 
primeiro está relacionado à pratica da leitura 
e da escrita na escola, sendo um processo ge-
ralmente individual, privilegiando a escrita 
em detrimento da oralidade. Este modelo 
também associa-se “com o progresso, a ci-
vilização, a mobilidade social (Street, 1984 
apud Kleiman, 1995, p. 21).”. Preocupa-se 
com a aquisição do código por ele mesmo, ou 
seja, a leitura se resume à decodificação. O 
ditado e exercícios sobre as regras gramati-
cais são alguns dos exemplos de atividades 
do modelo autônomo, que se caracteriza por 
ser monocultural e monolíngue. 

Diferente do primeiro, o modelo ideo-
lógico preocupa-se com as práticas sociais 
e culturais de uso da língua escrita. As 
atividades letradas, neste modelo, se dão a 
partir do contexto real do sujeito, assim “as 
práticas de letramento, no plural, são social e 
culturalmente determinadas, e, como tal, os 
significados específicos que a escrita assume 
para um grupo social dependem dos contex-
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tos e instituições em que ela foi adquirida 
(KLEIMAN, 1995, p. 21)”.

No Brasil, confunde-se a palavra letra-
mento com o conceito de alfabetização.  To-
davia, Kleiman (1995) afirma que o primeiro 
relaciona-se com as atividades sociais em 
que a escrita desempenha alguma função, 
realizadas em geral de forma coletiva pelos 
sujeitos. Este envolve diversas instituições 
da sociedade, dos quais se destacam: o co-
tidiano, a escola, a igreja, as associações, os 
grupos de danças, as repartições públicas, o 
comércio, enfim qualquer ambiente que per-
mita o indivíduo se socializar. “Podemos de-
finir hoje o letramento como um conjunto de 
práticas sociais que usam a escrita, enquanto 
sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 
contextos específicos, para objetivos especí-
ficos (Scribner e Cole, 1981, apud Kleiman, 
1995, p.19).” 

Já a alfabetização é apenas uma das 
práticas de letramento que objetiva a aqui-
sição e o domínio dos códigos linguísticos, 
isto é, aprender a ler e a escrever. Enquanto 
que o letramento é coletivo, a alfabetização 
é um processo individual. Privilegia textos 
científicos, literários, jornalísticos, e outra 
diferença que marca aqueles dois termos, é 
que na alfabetização há uma ruptura entre a 
oralidade e a escrita, assim afirma Kleiman 
(1995, p. 20):

Pode-se afirmar que a escola, a 
mais importante das agências de 
letramento, preocupa-se, não com 
o letramento, mas com a alfabe-
tização, o processo de aquisição 
de códigos (alfabético, numérico), 
processo geralmente concebido em 
termos de uma competência indi-
vidual necessária para o sucesso 
e promoção da escola. Já outras 
agências de letramento, como a 
família, a igreja, a rua como lugar 
de trabalho, mostram orientações 
de letramento muito diferentes.

Ao falar em outras agências de letra-
mento, incluímos quaisquer outras insti-
tuições sociais; no trecho acima Kleiman 
(1995) cita a família, a igreja, o trabalho e a 
rua. Sabemos de crianças que aprenderam a 
ler a e a escrever, fazendo listas de compras, 
bilhetes, lendo a bíblia, avisos, outdoors, 
participando das redes sociais, brincando de 
amarelinhas, jogando xadrez e ping-pong, 
participando de escolas de futebol, venden-

do picolé, doces, bolos e refrigerantes, pois 
todas estas atividades evidenciam o uso da 
escrita e da leitura. 

Tfouni (1995, p. 20), ao referir-se à al-
fabetização e ao letramento, diz: “Enquanto 
a alfabetização se ocupa da aquisição da 
escrita por um indivíduo, ou grupo de in-
divíduos, o letramento focaliza os aspectos 
sócio-históricos da aquisição de um sistema 
escrito por uma sociedade).” Entretanto, 
a primeira focaliza a escrita do código, já o 
segundo concentra-se na apropriação da 
escrita, considerando o espaço histórico e so-
cial do indivíduo; no qual a escrita tem uma 
finalidade, já que permite o cidadão usá-la de 
diferentes maneiras: a escrita de uma carta, 
um bilhete, um aviso ou um requerimento 
simples entre outros. 

Marcuschi, que é considerado também 
uma das referências do letramento, no Bra-
sil, assim conceitua o termo:

O letramento é um processo de 
aprendizagem social e histórica 
da leitura e da escrita em con-
textos informais e para usos 
utilitários, por isso é um conjunto 
de práticas, ou seja, letramentos, 
como bem disse Street (1995). Dis-
tribui-se em graus de domínio que 
vão de um patamar mínimo a um 
máximo (Marcuschi, 2003, p. 21). 

Deste modo, o letramento é um proces-
so que exige do sujeito a apropriação social 
e histórica da escrita, objetivando o uso 
não só em espaços formais como também 
em informais. Ele se diferencia de Kleiman 
(1995), isso porque Marcuschi parece con-
siderar a aprendizagem dos códigos escritos 
apenas para usos informais e utilitários. Fica 
evidente que Marcuschi supervaloriza as 
práticas sociais que envolvam a escrita nas 
ruas, nas praças, nos mercados populares, 
nas praias, nas festas populares, nas oficinas, 
nas associações de grupos considerados mar-
ginalizados pela classe elitizada. 

Já Soares (1998, p. 47) conceitua letra-
mento da seguinte maneira: “Letramento: 
estado ou condição de quem não apenas sabe 
ler e escrever, mas cultiva e exerce as práti-
cas sociais que usam a escrita”. Esta autora já 
destaca o letramento como estado ou condi-
ção, isto é, a capacidade ou competência que 
as pessoas possuem não só para ler e escrever, 
mas também aquelas que sabem fazer uso da 
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escrita em contextos sociais, embora não co-
nheçam os códigos da escrita. Esta definição 
nos deixa claro que letramento não abrange 
apenas aquelas pessoas que sabem utilizar 
a escrita como ferramenta tecnológica, mas 
também aquelas que conseguem usá-la, mes-
mo sem conhecer o sistema alfabético. 

 Enfim, verifica-se que os autores cita-
dos convergem e divergem no que tange aos 
pressupostos teóricos do letramento. Mas, 
pode-se inferir que focam nas práticas sociais 
de leitura e escrita, principalmente da classe 
estigmatizada. Alguns consideram quase 
que exclusivo o uso da escrita nos espaços 
informais, como por exemplo, Marcuschi, 
no entanto, é importante não esquecermos 
que a escola, embora utilize ou privilegie 
o modelo autônomo, oferece as primeiras 
bases para que o indivíduo possa inserir-se 
no mundo letrado, e ainda é, nas palavras de 
Kleiman (1995), a mais importante agência 
de letramento.  

Descrição do município
O município de Apuí fica localizado no 

Estado do Amazonas, à beira da BR 230. 
Atualmente, conta com uma população de 
18.000 habitantes, segundo o IBGE (2010). 
Começou a ser povoado desde 1972, porém 
com o lema do Governo Militar, Integrar 
para não entregar, em 1982, começou um 
rápido processo habitacional. O Governo 
Federal, através do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária – INCRA criou 
um Projeto de Assentamento, cujo nome era 
Juma, primeiro nome de Apuí, tendo como 
finalidade motivar pessoas de diversas re-
giões do Brasil a vir povoá-lo. 

No entanto, a migração em massa só 
ocorreu a partir de 1982. Inicialmente, os 
migrantes foram amparados pelo governo, 
recebendo uma ajuda de custo, um pedaço de 
terra e gado leiteiro. Vieram principalmente, 
dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul, contudo, também alguns pro-
cederam da região nordeste, exclusivamente 
do Maranhão e do Ceará. Alguns homens 
trouxeram suas famílias, outros as deixaram 
e foram buscá-las posteriormente.

A emancipação desta localidade acon-
teceu, em 1988. Seu primeiro prefeito, Vitor 
Marmentini, era um jovem rapaz, filho do 
senhor Arlindo Marmentini, considerado 
um dos desbravadores do local, porque 

construiu estradas por conta própria, e o 
primeiro posto de gasolina, enfim era uma 
pessoa influente. Os primeiros migrantes co-
meçaram a desenvolver atividades agrícolas, 
mas sentiram muitas dificuldades, já que o 
solo amazônico é diferente da região sul, isto 
é, não era propício para plantar feijão, arroz 
e milho, em grande escala, como estavam 
acostumados, no sul. Muitos acabaram desis-
tindo, e começaram a dedicar-se à pecuária, 
atividade que prosperou, pois o município 
hoje é o segundo produtor de carne bovina 
do Estado do Amazonas.

No início da ocupação populacional, as 
notícias eram transmitidas pelo alto falante 
da Igreja católica, que prestava um relevante 
serviço, pois informava a população sobre 
os acontecimentos, as notas de falecimentos 
e os convites para as reuniões solenes. Os 
espaços sociais eram a igreja, a casa de ami-
gos e os órgãos públicos, como por exemplo, 
o posto de saúde. Era comum encontrar na 
igreja harpas, coletânea de hinos, bíblias e 
livretos, já os avisos e os convites se davam 
oralmente. Percebemos que toda população, 
principalmente, no início, é marcada por 
atividades orais, com esta também não foi 
diferente. 

No município, os ambientes de letra-
mento são as escolas públicas, onde os alunos 
têm acesso a livros e revistas etc; a biblioteca 
municipal que dispõe de diversos acervos, e 
frequentemente, faz concursos de leituras; 
outros espaços públicos que oferecem fol-
ders, informativos, são o hospital e os postos 
de saúde, entre outros. 

Atualmente, a maioria das comunida-
des rurais possui energia elétrica, porque foi 
contemplada com o Programa do Governo 
Federal, Luz para todos. Os moradores afir-
mam que depois que a energia chegou suas 
rotinas mudaram, já que agora eles possuem 
televisão, refrigeradores e celulares. 

Justificativa do espaço escolhido 
Escolhemos o município de Apuí para 

realizar a entrevista porque a autora deste 
trabalho pretende realizar uma pesquisa de 
campo lá, cujo principal objetivo é compreen-
der como se dá o processo de argumentação 
dos sujeitos - moradores de comunidades 
rurais - sobre as políticas de preservação am-
biental preconizadas pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
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Renováveis - IBAMA e pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
ICMBio. 

Deste modo, este trabalho subsidiará o 
estudo que servirá de base para a elaboração 
da dissertação a ser apresentada ao Progra-
ma de Pós-Graduação – Mestrado em Letras 
– Linguagem e Identidade da Universidade 
Federal do Acre. Além disso, Apuí é um local 
atípico em relação aos outros municípios já 
que a maioria dos habitantes são migrantes. 

Ressaltamos ainda que a escolha  não 
foi aleatória, por se tratar de uma localidade 
que está inserida em uma reserva ambiental, 
monitorada e protegida pelo - ICMBio – 
órgão do Governo Federal cuja  finalidade 
é administrar as Unidades de Conservação 
(UCs) federais, como por exemplo, as reser-
vas florestais e os parques ecológicos.

Frequentemente, os agentes do ICMBio 
juntamente com o - IBAMA inspecionam 
este local com o intuito de inibir as ações de 
destruição da floresta. Vale lembrar aqui, que 
o ICMBio tem o objetivo de administrar as 
unidades de conservação ambiental  enquan-
to que o IBAMA tem o objetivo de controlar 
e fiscalizar o uso dos recursos naturais.  Na 
verdade, os conflitos surgiram não só pela 
recente criação de uma reserva ecológica, 
mas também pela ação destes órgãos federais 
nas comunidades, pois os agricultores e os 
pecuaristas estavam acostumados a derrubar 
a floresta sem sofrer nenhuma penalidade. 

Como Apuí é um município novo, as 
leis ambientais começaram de fato a serem 
aplicadas pelo Estado há pouco tempo. 
Por esta razão, entendemos ser difícil fazer 
uma população a diminuir suas atividades 
agrícolas e pecuaristas, em virtude destas se 
confundirem com a criação do município, 
pois os primeiros moradores as priorizaram, 
desde o início da povoação. Depois, em con-
trapartida, o Estado impõe outro discurso 
sem propor nenhuma solução aos problemas 
socioeconômico que essas medidas causam 
ou outra atividade para suprir as desenvol-
vidas anteriormente. Deste modo, podemos 
entender que as leis do IBAMA e do ICMBio 
tem alterado a dinâmica social, cultural e 
histórica dos moradores desta região. 

Descrição do sujeito
Com o objetivo de apresentar as práti-

cas de letramento de um morador de uma 

comunidade rural de Apuí, entrevistamos o 
Senhor Almiro da Silva Aguiar, o qual nasceu 
em Porto Franco – Maranhão. Ele tem 52 
anos, é agricultor e carpinteiro, e cursou até 
a 3ª série do Ensino Fundamental. Chegou 
ao Amazonas em 1983, como funcionário de 
uma firma que demarcava terra. Segundo 
ele, quando a empresa finalizou os trabalhos 
retornou ao estado de origem, porém ele 
resolveu ficar no município, fixando resi-
dência, porque o Governo Federal, através 
do INCRA, estava assentando pessoas nas 
terras e oferecendo uma ajuda de custo para 
os assentados iniciarem as atividades rurais. 

O participante da pesquisa é morador 
da Vicinal Morena, considerada uma das 
mais antigas comunidades rurais do mu-
nicípio. Esta abrigou as primeiras famílias 
trazidas do sul do país e de outras locali-
dades, as quais em sua maioria ainda hoje 
permanecem em suas terras, desenvolvendo 
atividades agrícolas e pecuaristas. Todos os 
anos são realizadas, neste local, a Festa da 
Melância e a do Coco, e juntamente com es-
tas acontecem torneios e um pequeno rodeio. 
As festividades são feitas no espaço onde está 
localizada a Igreja Católica. Este sempre foi 
um ambiente de socialização entre os mora-
dores, e geralmente é onde também ocorrem 
as reuniões da comunidade. Antigamente, 
esta era organizada através de uma associa-
ção, mas por questões políticas ela deixou 
de existir, apesar disto não interferir nas 
realizações das festas populares.  

Escolhemos realizar a entrevista com 
o Senhor Almiro da Silva Aguiar porque o 
participante possui uma terra na referida Vi-
cinal. Segundo ele, há alguns anos, não tinha 
problema em derrubar o mato e depois fazer 
a queimada para plantar alimentos para 
subsistência e também para fazer pastos. 
Atualmente, ele só pode derrubar uma de-
terminada quantidade de acordo com as leis 
determinadas pelo IBAMA, em virtude desta 
está constantemente realizando operações 
na região, principalmente, durante o verão, 
pois é quando acontecem as derrubadas e 
queimadas.  

De 1983 até 2000, o senhor Almiro tra-
balhava derrubando a floresta para os fazen-
deiros. Segundo ele, criou sua família com o 
dinheiro que ganhava desempenhando esta 
atividade e conseguiu todos os seus bens ma-
teriais graças a esse trabalho. Depois que as 
leis começaram a ser aplicadas, ele não pôde 
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mais trabalhar derrubando mato e especia-
lizou-se em outros ofícios, como construir 
curral, cercas e casarões nas fazendas. 

Por isso, em busca de compreender 
como este sujeito vê as leis preconizadas pelo 
Estado através do IBAMA e do ICMBio anali-
saremos uma entrevista com ele, observando 
quais são suas práticas de letramento e o 
poder de argumentação dele frente às mu-
danças das leis ambientais. Para este estudo, 
utilizou-se um questionário com questões 
abertas, no qual constavam 7 perguntas. As 
falas foram gravadas através de um celular, e 
depois foram transcritas integralmente.

Análise da entrevista
A entrevista foi realizada na casa do par-

ticipante da pesquisa, que demonstrou entu-
siasmo, simpatia e desenvoltura. Iniciou-se 
perguntando se conhecia as leis defendidas 
pelo IBAMA aplicadas no município de Apuí, 
e ele responde afirmativamente, como perce-
bemos na fala do sujeito quando diz: 

A: Em parte assim eu conheço um 
pouco né! Como por exemplo de-
pois que criaram a política am-
biental alias, pra não desmatar 
mas ai a gente passou a entender o 
seguinte que hoje aqui pela lei am-
biental só se pode derrubar 20% 
da propriedade, e a outra coisa é 
a proteção as afluentes de água, e 
as margens do rio que quer preser-
var.
A: A questão de proteger as águas 
eu achei muito importante, que é 
pro nosso próprio beneficio, mas 
a questão de você ser propietário 
de 70 hec e poder usufruir só 20% 
isso ai eu não concordo é comple-
tamente errado.

Ele se posiciona contra usufruir “só” 
20% da área de assentamento, porém ao 
mesmo tempo, continua dizendo que concor-
da com a lei que ampara a preservação das 
nascentes e dos rios.  Apesar da contradição, 
podemos inferir, que o senhor Almiro co-
nhece a legislação (e, portanto, participa de 
práticas de letramento), quando argumenta 
com solidez sobre a política de preservação 
e também a da divisão das áreas de reser-
vas, pois segundo ele, o espaço destinado a 
exercer as atividades agrícolas e pecuaristas 
é muito pequeno. 

Embora o entrevistado possua apenas a 

3ª série do Ensino Fundamental, a sua pouca 
escolaridade não impede que se posicione 
nem que aja como cidadão, sendo capaz de 
dizer o que é bom e o que é ruim para os 
agricultores. 

A: O município já foi todo cercado 
de reservas, não sei quantos mi-
lhões e milhões de hec de reserva 
e pouco que foi destinado ao as-
sentamento você so pode usufruir 
de 20% isso ai é completamente 
errado, isso eu não concordo, e 
ninguém consegue sobreviver em 
cima de 20% desmatado numa 
área que so tem 70 hec. 

Se o sujeito é capaz de defender seu 
ponto de vista, citando os motivos que o 
levam a concordar e a discordar das leis 
ambientais, deduz-se que ele conhece as 
matérias publicadas em revistas ou in-
formativos disponibilizados pelo próprio 
IBAMA, no ato das campanhas feitas com a 
finalidade de orientar os moradores. Como o 
participante da pesquisa assiste telejornais, 
frequentemente, é certo que conhecerá e 
saberá falar sobre as leis, uma vez que os 
veículos de comunicação sempre dão muito 
ênfase à questão do meio ambiente, porque é 
um tema que tem gerado diversas discussões 
no nosso país, pois de um lado têm-se os 
ambientalistas e os pequenos agricultores e 
do outro os grandes latifundiários.  

Apesar de não ter escolaridade elevada, 
este sujeito participa do mundo letrado. Ele 
lê revistas, informativos, folders, e também 
assiste as notícias veiculadas pelo jornal. 
Essas práticas sociais se caracterizam como 
práticas de letramento no interior do modelo 
ideológico. 

Ressaltamos que o participante da 
pesquisa lê a bíblia e revistas religiosas: Leio 
revistas da igreja, em casa ou na igreja 
mesmo. A bíblia também. E assisto tele jor-
nais. O prazer e o deleite são características 
deste tipo de leitura, já que o leitor não lê por 
imposição, mas sim pelo entusiasmo que o 
texto religioso traz, conforme a manifestação 
de fé de cada sujeito. 

Podemos dizer que as práticas de le-
tramento deste sujeito se dão por diversas 
vias, tais como: Estado – IBAMA e ICMbio 
-, igreja e trabalho. Portanto, reafirmamos 
que apesar de a escola ser ainda a principal 
agência de letramento, as práticas sociais que 
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envolvem a leitura e a escrita de um sujeito 
não se dão exclusivamente por ela. Portanto, 
o ambiente onde o indivíduo está inserido e a 
necessidade de conhecer o que lhe interessa 
determinaram a sua apropriação de textos 
produzidos em instituições letradas. 

Considerações finais 
Podemos concluir por meio da revisão 

bibliográfica que a escola tem o dever de pre-
parar o sujeito para usar a língua escrita com 
familiaridade nos diversos espaços em que 
ela é usada. Verificamos que um indivíduo 
pode inserir-se no meio letrado por diversas 
vias, não necessariamente pela escola. Não 
queremos dizer que a escola não possui sua 
importância no letramento. O que queremos 
dizer, na verdade, é que as práticas letradas 
acontecem por outras agências também, 
como já citamos anteriormente. 

Com a entrevista, fica evidente que, 
embora o entrevistado não possua uma es-
colaridade elevada, isto não implica que não 
participe das práticas sociais que envolvem 
a leitura e a escrita. A maneira como ele 
argumenta demonstra conhecimento das leis 
ambientais preconizadas pelo Estado através 
do IBAMA e do ICMBio, assegurando quan-
do concorda ou discorda dos pontos positi-
vos e negativos. Os argumentos que utiliza 
envolvem escolhas de leis, ou trechos de leis 
que seria favorável para a comunidade, daí 
que não concorde com a lei que só permite 
derrubar 20% de sua área de terra que cor-
responde a 70 hec, mas que  concorde  com 
a lei que obriga os sitiantes a preservarem as 
nascentes e as margens dos rios. 

Assim sendo, destacamos a importância 
de privilegiar todas as manifestações de lei-
turas e escritas, isto é, privilegiar o contexto 
social dos indivíduos, suas vivências, seus 

valores, suas ideologias e suas intenções.  
Lembramos ao leitor, que este trabalho se 
configura apenas como uma introdução aos 
estudos do letramento. Por conseguinte, 
convidamos o leitor para aprofundar nas lei-
turas dos teóricos citados a fim de organizar 
um estudo mais sistematizado.  
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Identidades culturais e práticas discursivas na EJA em escola 
da RESEX marinha Caeté-Taperaçú

Robson de Sousa Feitosa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus de Bragança

Introdução
A diretriz primeira era elaborar um 

texto que apresentasse reflexões iniciais do 
trabalho de pesquisa sobre a Educação do 
Campo e Identificações Culturais, com a ten-
tativa de ouvir falas de alunos e do professor 
da EJA em uma escola situada na Reserva 
Extrativista Marinha Caeté-Taperaçú1, com 
a intenção de perceber se em suas práticas 
educativas descritas, existiria espaço para 
analisar processos de identificações culturais 
entre a escola, os modos de vida dos usuários 
e a RESEX ou de sua associação, na vida 
cotidiana das pessoas.

Por outro lado, o contato com discus-
sões sobre linguagem, discurso e identidade, 
estabelecido neste Programa de Pós-Gradua-
ção, entrecruzado com os princípios teóricos 
de vários autores sobre Educação do Campo, 
motivaram-me a relacionar esses campos, 
como mecanismo de reflexão sobre o ato de 
ir construindo-me como ser humano, profes-
sor, pesquisador, etc. 

Assim, extrapolando a pretensão inicial 
que objetivava, decidi marcar na escrita a 
pessoalidade do discurso de quem escreve, 
no mesmo momento em que dialogo com 
os textos que fundamentam a perspectiva 
teórica e/ou com as falas dos entrevistados 
que trazem à tona as respostas deste pri-
meiro contato entre sujeitos historicamente 
construídos e, que por isso, expressam suas 
ideias a partir de pontos de vista próprios, 
apesar de ambos serem traduzidos por uma 
pessoa, que sou eu.

Tomando por base os pressupostos pre-
conizados pelos estudos culturais, percebo 
que,

eles oferecem a base para criar 
novas formas de conhecimento, 
tornando a linguagem constituti-
va das condições para se produzir 
o significado como parte do rela-
cionamento entre conhecimento e 
poder. Conhecimento e poder são 
reconceituados neste contexto, 
reafirmando-se não apenas a in-
determinação da linguagem, mas 
também a construção histórica e 

social do próprio conhecimento. 
(GIROUX, 1999, p. 192).

 
Desta forma, a linguagem empregada é 

marcada pela voz na primeira pessoa, para 
impregnar o discurso de protagonismo na 
autoria do texto. Não por vaidade, persona-
lismo ou tentativa de poetizar a produção 
científica, mas com o propósito fundado no 
pensamento de que

A leitura e a escrita acadêmica 
precisariam, talvez, ter um pou-
co o caráter de experiência, de 
modo que nós, escreventes e leito-
res, pudéssemos nessa aventura 
fazer o exercício de pensar, estar 
simultaneamente dentro e fora de 
nós mesmos, de viver efetivamen-
te experiências, no sentido de que 
as coisas que vivemos e produzi-
mos nos abram ao que não somos 
nós mesmos, vivendo algo que é 
ao mesmo tempo atividade e pas-
sividade – porque nos deixamos 
atravessar por outras idéias, por 
outras sensações, por aconteci-
mentos, disponíveis ao que nisso 
tudo há de arte, de potência criati-
va (FISCHER, 2005, p. 127).

Assim, a intenção inicial é realizar uma 
discussão preliminar com determinados 
autores, não superficial ou pronta, mas 
para demarcar posição, sobre categorias 
conceituais que possam nortear o trabalho 
de pesquisa em Educação do Campo e 
Identificações Culturais, e posteriormente, 
descrever os pressupostos metodológicos da 
história oral, amparados em Dosse (2004), 
Thompson (2002), Delgado (2006) e Alberti 
(2005). Para dialogar com os autores optei 
por marcar o texto com narrativas que des-
crevem fatos da vida na escola e na vila.  Cer-
teau (2001) também nos ajuda a respeito da 
perspectiva discursiva, a fim de fundamentar 
uma análise sobre as entrevistas. 

Partindo desta perspectiva e amparado 
na prerrogativa de romper com as fronteiras 
impostas, busco norte nos estudos culturais, 
para dizer com as palavras de FISCHER:
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A proposta não é que mestrandos, 
doutorandos e pesquisadores ago-
ra se tornem poetas, que o texto 
acadêmico num passe de mágica 
se faça literatura. Não se trata 
disso. (...) Falo aqui mais de uma 
atitude, de um gesto cotidiano con-
ferido às nossas leituras e à nossa 
escrita, e que diz respeito de um 
jeito indagador que pomos sobre 
nossas produções, uma inquietu-
de que nos faça desconfiar, a cada 
página escrita e a cada escolha de 
um título, da pertinência daquelas 
palavras, daquelas escolhas con-
ceituais, daqueles modos de esta-
belecer vínculos entre elaborações 
teóricas de um certo autor e o ob-
jeto científico que construímos, os 
materiais empíricos  sobre os quais 
nos debruçamos. Tal atitude talvez 
possa ser vista como uma verda-
deira “técnica de si”, um exercício 
sobre si mesmo, em favor de uma 
escrita menos automática, menos 
servil, menos utilitarista; em favor 
de uma escrita transgressora, que 
não perde em vista a lei (a lei da 
Pós Graduação, a lei das agencias 
fomentadoras de pesquisa, a lei 
do mundo científico, todas as leis 
que nos fizeram e fazem dizer e es-
crever deste ou daquele jeito), até 
porque justamente nessa trans-
gressão tal ordem se faz viva, se 
torna visível, ao mesmo tempo que 
desaparece; é uma lei que nos sitia, 
sempre, para mostrar e dizer o que 
deve ser visto, dito e mostrado – 
mas que, exatamente por todo esse 
enorme esforço de esconjurar os 
perigos da linguagem, expõe, des-
pudoradamente, a própria fragili-
dade, e, junto, as infinitas e impro-
váveis possibilidades de se dizer de 
um outro modo”. (2005, p. 132).

Este mesmo referencial tem o compro-
metimento com os sujeitos da pesquisa, tanto 
de quem problematiza de forma inexperiente 
a realidade, como daquele que é sujeito 
investigado, mas que também tem sua pers-
pectiva em relação ao pesquisador, e por seu 
turno precisa ser levada em consideração no 
decorrer dos trabalhos.

Educação do campo praiana
Esta sessão tem o objetivo de estabelecer 

um debate, com a tentativa de expor aproxi-

mações conceituais de educação do campo e 
que perspectivas se configuram no cenário 
brasileiro e da Amazônia paraense sobre a 
Educação do Campo, consubstanciando-se 
para mim, por conseguinte, como uma vere-
da a ser percorrida no ofício de pesquisar.

Neste sentido, Arroyo (2006, p. 103) 
levanta questionamentos sobre a existência 
de uma agenda de pesquisa em Educação 
do Campo para entender melhor o sistema 
educativo do campo ou sua ausência; as 
políticas públicas educativas do campo ou 
sua ausência. E entre alguns pontos, enfatiza 
a necessidade de investigar a novos sujeitos 
do campo e as novas identidades coletivas 
dos movimentos sociais. As lutas, a cultura, a 
participação social, as tensões, os paradoxos, 
os paradigmas em contradição.

Considero também, que cabe explicitar 
algumas ideias-força que fundamentam 
o trabalho e firmam posição ao explicitar 
minha compreensão sobre as temáticas. 
Inicialmente cabe buscar dizer que

As pesquisas a respeito do campo 
brasileiro, nas grandes áreas do 
conhecimento, estão sendo desen-
volvidas a partir de dois para-
digmas: paradigma da questão 
agrária – PQA; paradigma do ca-
pitalismo agrário – PCA. No PQA, 
a questão agrária é inerente ao de-
senvolvimento desigual e contradi-
tório do capitalismo. Compreende 
que a possibilidade de solução do 
problema agrário está na perspec-
tiva de superação do capitalismo. 
No PCA, a questão agrária não 
existe porque os problemas do de-
senvolvimento do capitalismo são 
resolvidos pelo próprio capital. 
Portanto, as soluções são encon-
tradas nas políticas públicas de-
senvolvidas com o capital. (FER-
NANDES, 2006, p. 37).

Desses dois paradigmas (campesinato e 
agronegócio ou latifúndio), segundo o mesmo 
autor, decorrem duas concepções de educa-
ção voltadas para esse território: a Educação 
do Campo, que vem sendo construída pelos 
camponeses como protagonistas do processo 
de luta nos campos material e imaterial; e, 
Educação Rural, onde os sujeitos do campo 
são subalternos em vários níveis, aos interes-
ses do capital.

Quando da escolha destes paradigmas, 
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perguntei-me se este postulado e os tipos de 
educação decorrentes como pano de fundo 
teórico dariam conta de apresentar cami-
nhos investigativos para se investigar sobre 
educação do campo em áreas de manguezal, 
pelo distanciamento de suas características 
descritas e as especificidades de nossa região.

Provisoriamente, acredito que sim, em 
decorrência das contradições, pois existem 
sujeitos que vivem no campo do litoral 
(manguezal), com modos de vida, trabalho 
e cultura característicos da relação que 
mantem com a natureza, sem a presença do 
agronegócio como se configura em outras 
regiões, mas está presente também, por um 
lado: as relações capitalistas de subalterni-
dade, trabalho assalariado, pesca industrial; 
e por outro, estão formas tradicionais de 
vida de agricultura familiar de subsistência, 
pesca tradicional e coleta de caranguejo e 
de outros recursos naturais próprios desses 
ecossistemas.

Com outras palavras, podemos afirmar 
que este referencial pode ser empregado 
por considerar o trabalho do campesinato 
como aquele que se dá em torno da família, 
objetivando prioritariamente a satisfação 
das necessidades de seus membros e não a 
produção de mercadorias e o lucro. O que 
é comercializado são os produtos exceden-
tes, depois de supridas as necessidades do 
núcleo familiar. Assim, a denominação de 
camponês, pode ser aplicada, a todos aqueles 
trabalhadores que vivem do seu trabalho no 
espaço rural, compondo, por isso, uma varie-
dade de sujeitos, etnias, culturas, formas de 
viver e trabalhar. E entre eles, estão aqueles 
específicos, que vivem nas regiões litorâneas 
da Amazônia.

Corroboram para esse entrelaçamento 
de modos de vida, expressos pela cultura e 
educação, a afirmativa de que

O debate de campo é fundamen-
talmente debate sobre o trabalho 
no campo. Que traz colada a di-
mensão da cultura, vinculada às 
relações sociais e aos processos 
produtivos da existência social no 
campo. Isso demarca uma con-
cepção de educação. Integra-nos 
a uma tradição teórica que pensa 
a natureza da educação vinculada 
ao destino do trabalho (CALDART, 
2008, p. 76).

Neste ponto, a autora articula trabalho, 

cultura e educação. Dessa tríade, podemos 
compreender que, apesar dos condicionantes 
sociais mais gerais, existem singularidades 
na organização dos ritmos, rotinas e tempos 
de trabalho, que variam de acordo com a for-
ma de relação estabelecida com a natureza, 
determinada pela cultura local, pelos saberes, 
hábitos, religiosidades e superstições. Essa 
maneira própria de organização do trabalho 
e da vida é diferente da do mundo urbano. 
Nas comunidades criam-se laços próximos 
e intensos. O espaço de socialização se dá, 
preponderantemente, em torno da escola e 
da comunidade. A contraposição ao trabalho 
individual se constrói coletivamente nestes 
espaços privilegiados de festas, comemora-
ções, lazer, religião... É em torno da comuni-
dade que os trabalhadores rurais organizam 
as suas demandas coletivas (FERNANDES, 
2008, p. 08).

Os equívocos e erros que outros mo-
vimentos e pesquisadores cometeram ao 
nomear aspectos do povo, hoje serve para 
alargar análises empreendidas em estudos 
de sujeitos historicamente segregados social-
mente e desprivilegiados economicamente, 
além de clarear e abrir outros horizontes de 
organização e luta por terra, cultura, econo-
mia, etc., através de políticas públicas.

Esses contextos de criar demandas para 
provocar o Estado a garantir direitos que 
historicamente vem sendo negados no Pará 
e no Brasil aos sujeitos do campo, têm se 
constituído no grande desafio que se põe a 
educação do campo para manter seu caráter 
popular identitário próprio dos homens, mu-
lheres, idosos, jovens e crianças que vivem e 
trabalham no campo.

Um campo particular, que é o da Ama-
zônia Legal e constitui-se como um conjunto 
de ambientes que possui uma diversidade 
sociocultural muito peculiar, onde vivem 
diversos grupos humanos tradicionais que 
vão desde índios, caboclos, quilombolas, 
pescadores artesanais e uma série de outros. 
Entre essa gama de sujeitos residentes, exis-
te uma especificidade daqueles que vivem 
nas Reservas Extrativistas Marinhas, que 
diz respeito à forma que eles se relacionam 
com a natureza, com aspectos culturais que 
os identificam com o território que ocupam.

A propositura está lançada: as pessoas 
do campo da Amazônia, através de uma or-
ganização e mobilização social, com as lições 
da história devem procurar ampliar a luta 
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e reivindicações por políticas públicas que 
pensem essas mesmas pessoas, como sujeitos 
de direitos que precisam ser assegurados, a 
fim de que não mais tenham suas cidadanias 
suprimidas.

Essa articulação como várias outras é 
uma demonstração de luta dos movimentos 
sociais do campo, e cabe-nos estudar, con-
tribuir, controlando o papel do pesquisador, 
para que não seja interventor. Assim, meus 
caminhos vão se esclarecendo, para que não 
perca de vista o desenvolvimento do tipo de 
conhecimento científico que lanço mão, e das 
tentações que outros sucumbiram.

Um entendimento deve ser registrado: 
percebo uma tentativa clara de distancia-
mento e de relativização da pesquisa, com 
uso de categorias de análise que se pautam 
na compreensão dos antagonismos de clas-
se, num texto marcado pela demarcação 
de um posicionamento político, mas que 
aponta também o cuidado na produção do 
conhecimento, para que “o outro” em sua 
perspectiva se apresente mais que a mim 
mesmo, cabendo perguntar se não sou eu o 
pesquisador que quero que exista este tipo 
de educação, do campo, na Amazônia; ou se 
não sou eu que anseio atestar, mais do que 
os entrevistados podem transparecer, que 
a ASSUREMACATA, e, por conseguinte, a 
RESEX, está presente nas práticas educati-
vas vividas na escola Monte Castelo na vila 
Castelo, município de Bragança, dentro da 
área da Reserva Extrativista Marinha Caeté-
Taperaçú.

Identificações culturais e práticas 
discursivas de um professor e alu-
nos da EJA sobre a RESEX

Os grupos humanos organizados são 
considerados produtores e reprodutores de 
cultura. A sua maneira de produzir algo, de 
criar arte, de estabelecer relação com seus 
pares, de pensar o mundo a sua volta e viver 
socialmente, constitui-se em um conjunto de 
valores culturais e de identidades múltiplas, 
que são compartilhadas por aqueles que 
interagem em comunidades humanas deter-
minadas.

Desta forma, firmei a diretriz de esta-
belecer uma discussão sobre identificação 
cultural e análise do discurso, por mais que 
se apresentasse provisória, mas que seria 
importante para enfatizar o entendimento 

que foi criado, e posteriormente, transcrever 
as falas de um professor e três alunos da EJA 
sobre a presença da RESEX em seus discur-
sos. 

Considerando o processo de inserção 
nos valores culturais que envolvem a ex-
periência cotidiana e todo o conhecimento 
adquirido, ressalte-se o papel da escola como 
agente de divulgação, integração dos sujeitos 
e de socialização de saberes historicamente 
produzidos pela humanidade.

A escola precisa considerar que os 
sujeitos que chegam até ela, trazem consigo 
conhecimentos adquiridos na vida social lo-
cal, devendo partir dos mesmos para outros 
conceitos globais. Da mesma maneira, deve 
buscar o processo de construção social de 
determinado grupo humano e levar para os 
ambientes escolares narrativas representati-
vas do espaço-tempo, que traduzam valores e 
práticas de caráter coletivo.

Corrobora para este entendimento as 
palavras de Bhabha, quando procura descre-
ver sua compreensão de como nos processos 
de identificação cultural devemos procurar 
outras formas de atividades que se traduzam 
por descentralizar a política cultural viven-
ciada nas escolas. 

A que procuro formular neste capi-
tulo são as estratégias complexas 
de identificação cultural e de inter-
pretação discursiva que funcionam 
em nome “do povo” ou “da nação” 
e os tornam sujeitos imanentes e 
objetos de uma série de narrativas 
sociais e literária. Minha ênfase na 
dimensão temporal dessas entida-
des políticas - que são também fon-
tes simbólicas e afetivas de identi-
dade cultural - serve para deslocar 
o historicismo que tem dominado 
as discussões da nação como uma 
força cultural. (BHABHA, 1998, 
p.199)

Portanto, as identidades do sujeito são 
construídas a partir da mediação da palavra 
na sua relação com o outro, e é nesta relação 
que os sujeitos se constituem. E a apren-
dizagem está relacionada com a própria 
experiência do sujeito consigo mesmo, com 
o conhecimento de sua história e de seus 
valores culturais.

Partindo agora para o entendimento 
delineado sobre as perspectiva discursivas, é 
interessante marcar posição sobre a forma-
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ção enunciativa, que se define como aquilo 
que numa constituição ideológica determi-
nada, a partir de uma posição vivenciada em 
uma conjuntura sócio-histórica, influencia o 
que pode e deve ser dito. Foucault considera 
que discurso 

é um conjunto de regras anônimas, 
históricas, sempre determinadas 
no tempo e no espaço, que defini-
ram, em uma dada época e para 
uma determinada área social, eco-
nômica, geográfica ou linguística, 
as condições de exercício da função 
enunciativa. (FOUCAULT, 2008, 
p. 133)

Nesta mesma direção, o enunciado 
acima pode ser reforçado pela assertiva que 
não existe uma voz única, uma identidade 
cultural singular, única, e que as vozes enun-
ciativas marcam e são marcadas por condi-
cionantes históricos de uma determinado 
contexto social.

Inútil, portanto sair em busca des-
sa voz simultaneamente coloniza-
da e mitificada por uma história 
ocidental recente. Não existe aliás 
voz “pura”, porque ele é sempre 
determinada por um sistema (fa-
milial, social etc.) e codificada por 
uma recepção (CERTEAU, 2001. p. 
222).

Penso, consequentemente, que as 
falas dos sujeitos entrevistados e a minha 
exposição de pensamentos escritos e como 
pesquisador que se propõe a analisar o dito, 
são carregadas de significados múltiplos e 
devem ser relacionados com muitos outros 
enunciados, além daqueles descritos aqui, 
pois os discursos se interconectam por uma 
interdiscursividade. O que pode ser dito é 
exterior a mim, que enuncio, e o discurso só 
existe em um espaço de memória, no espaço 
de um interdiscurso, transformando-se. As-
sim, é preciso traçar um caminho com o que 
é permitido ser dito, ou que é escolhido para 
ser exteriorizado.

Da etnologia à pedagogia se cons-
tata que o sucesso garantido da 
escritura se articula num fracasso 
primeiro e numa falha, como se o 
discurso se construísse por ser o 
feito e a ocultação de uma perda 
que é sua condição de possibilida-
de, como se todas as conquistas da 
escritura tivessem como sentido 

fazer proliferar produtos que vão 
substituir uma voz ausente, sem 
jamais conseguir captá-la, colo-
cá-la no lugar do texto, suprimi-la 
como estranha. Noutras palavras, 
a escritura moderna não pode en-
contrar-se no lugar da presença. 
Já o vimos, a prática escriturís-
tica nasceu precisamente de um 
deslocamento entre a presença e 
o sistema. Ela se formou a partir 
de uma fratura na antiga unidade 
da Escritura que falava. Tem por 
condição uma não-identidade de si 
consigo mesma (CERTEAU, 2001. 
p. 256).

Então, por mais que me esforce e lapide 
o texto, ele sempre terá limitações na trans-
crição das falas dos sujeitos entrevistados. 
Mas reconhecendo as imperfeições e alcance 
das análises, insistimos na ideia de fazer uso, 
até como uma experiência de pesquisador, da 
análise do discurso neste texto. Essa contra-
dição permanente é que me faz impelir-me 
ao desafio de dedicar-me à pesquisa.

O contexto desse primeiro contato com 
o ambiente de pesquisa é a Escola Municipal 
de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Monte Castelo na vila Castelo, zona rural do 
município de Bragança, na área da Reserva 
Extrativista Marinha Caeté-Taperaçú. A 
comunidade está situada dentro da área geo-
gráfica da RESEX, sendo tradicionalmente 
de pescadores, e onde as atividades de coleta 
de caranguejo e de agricultura são desenvol-
vidas apenas eventualmente.

A mesma possui vários beneficiários 
que foram atendidos por políticas públicas 
do Governo Federal de construção de habita-
ções, concessão de barcos e eletrodomésticos, 
como geladeiras e freezers, para pescadores 
artesanais, vinculados a ASSUREMACATA. 
Outro motivo de escolha da comunidade é 
que a associação apresenta várias lideranças 
que tomam parte na direção do movimento, 
entendendo-se, por conseguinte que a pre-
sença da RESEX pode sentir mais próxima 
nas falas dos entrevistados. A escola possui 
200 alunos matriculados no ano letivo de 
2011, sendo 28 na Educação Infantil, 149 no 
Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano e 23 na 
Educação de Jovens e Adultos, multissérie 
de 1ª e 2ª etapas, do 1ª segmento do Ensino 
Fundamental.

O foco da pesquisa se direcionou aos 
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alunos da EJA, por serem jovens e adultos 
que tem uma vinculação mais direta com 
o mundo do trabalho e da reprodução de 
atividades tradicionais de sujeitos que vivem 
nesta realidade específica da Amazônia de 
manguezal. Além disso, foram escolhidos os 
três alunos entre os 13 de maior idade que 
ainda estavam frequentando as aulas.

As limitações sentidas na pesquisa se 
deram em decorrência das entrevistas terem 
sido efetivadas apenas em duas visitas que 
realizei, dentro de um mês, sendo que na pri-
meira vez, entrevistei o professor e um aluno 
e na outra dialoguei com outros dois alunos. 
Assim, considero que o que não deveria ser-
dito pelo entrevistado pode ter influenciado 
o dito, uma vez que a relação de confiança 
e proximidade comigo não foi fortalecida o 
suficiente para uma conversa em que a exte-
rioridade fosse mais forte.

Os alunos perguntados sobre a impor-
tância da escola para a comunidade retratam 
em suas falas um sentimento de marcante 
destaque sobre a presença simbólica que a 
educação tem na vida das pessoas hoje em 
dia, referendando aqueles mais escolari-
zados, com maior relevância social. Pude 
notar também que todos conhecem a sede 
da ASSUREMACATA, e dizem que a RESEX 
serve para eles ganharem casa, mas por outro 
lado, raramente se comenta ou se desenvolve 
atividades em sala de aula que se relacionem 
com as atividades realizadas pela associação.

Por outro lado, todos enfatizaram que 
no mês de maio a professora trabalhou 
em sala o tema meio ambiente, falando da 
preservação dos manguezais que as pessoas 
deveriam desenvolver em suas atitudes. Ao 
falar em manguezal, um dos entrevistados 
externou sua revolta com os derrubadores de 
árvores do mangue: “tem gente, aqui mesmo 
que, não tem o que fazer e vai pro mangue só 
pra derribar madeira, mas vem também de 
outra local. Ninguém faz nada”.

No dito, uma denúncia: “ninguém faz 
nada”. Apesar da indefinição gramatical-
mente atribuída ao pronome “ninguém”, ele 
tem referência certa: seria o Estado e suas 
autoridades (in) competentes.  Também 
precisamos investigar os sentidos veiculados 
no enunciado: “não tem o que fazer”. Onde 
compreende-se que o entrevistado aponta 
uma falta trabalho, percebendo-se por con-
seguinte um discurso escolarizado.

Percebo um anseio incontido do en-

trevistado para que a associação ou o poder 
público, através de seus órgãos competentes, 
realizem algum trabalho de fiscalização para 
coibir a ação de pessoas que ameaçam seu 
local de vida. É mais uma demonstração da 
ligação do sujeito com sua realidade mais 
próxima de tal forma que sua defesa aparece 
como uma necessidade.

Inquiridos sobre como o trabalho da 
pesca é enfocado pela professora nas ati-
vidades em sala de aula, um deles afirmou 
que: “às vezes a professora fala alguma coisa, 
perguntando se a gente trabalhou, ou se teve 
alguém que encheu o ‘casco’2”. Na tentativa 
de depreender o não-dito, a transcrição 
transparece uma insatisfação diante de dar 
conta de que a escola que ele estuda não 
aproxima sua vida e trabalho das aulas.

A professora enfatizou que sua ligação 
com a comunidade e com a escola é recente, 
em decorrência do último concurso público, 
e que no começo sofreu um pouco de resis-
tência dos alunos e da comunidade, mas 
que aos poucos vai ganhando sua confiança. 
Disse ainda, que não visitou a sede da as-
sociação, mas sabe que a localidade está na 
área da RESEX porque têm casas que foram 
construídas pelo INCRA (Instituo de Coloni-
zação e Reforma Agrária) para os pescadores. 
Que por conhecer pouco não trabalha como 
gostaria os assuntos relacionados a RESEX, 
mas que vai procurar enfocar elementos da 
mesma nos trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos.

Compreendo que a inconstância de 
percepção da vida, do trabalho e cultura dos 
sujeitos nas atividades educativas remonta 
para caminhos refletidos pelo distancia-
mento da professora da lógica vivenciada 
pelos sujeitos da comunidade, como se ainda 
houvesse um dissenso ou afastamento entre 
os entrevistados, a partir de suas posições, 
que não é aproximada pelos conhecimentos 
trabalhados na prática educativa nem pelas 
ações desenvolvidas pela associação na RE-
SEX. 

O manguezal está no entorno da vida de 
toda a comunidade e é fonte para a pesca e 
coleta. A RESEX está presente, mas sentida 
marcadamente pelos benefícios recebidos 
pelos pescadores a partir das políticas de 
assistência do Estado brasileiro. A associa-
ção desenvolve atividades de formação com 
cursos e treinamentos, mas poucos são os 
que conhecem ou participam. Externam um 
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querer mais, que os envolvam e os motivem a 
estarem presentes. Esta pode ser uma forma 
de resistência que implicitamente os sujeitos 
vivem.

A escola é reconhecida pela sua impor-
tância, mas não vivencia uma prática edu-
cativa que traduza uma educação do campo 
específica dos sujeitos que vivem em áreas de 
manguezal, considerando seu ritmo, rotinas 
e tempos de trabalho. A associação segundo 
um dos entrevistados já conversou com a 
SEMED (Secretaria Municipal de Educação) 
para que as escolas da RESEX tenham uma 
educação diferente.

A RESEX e as atividades da ASSURE-
MACATA começam a aparecer na realidade 
escolar, apesar de forma muito tímida, mas 
já reconhecem sua necessidade quando abor-
dam a questão ambiental, ou sentem que é 
preciso ter uma educação dos sujeitos e no 
campo, não uma mera prestação de serviço 
de apoio rural que o Estado deve ofertar.

Aproximações bem provisórias
Ao final deste texto para um escritor 

que dá os primeiros passos nos caminhos da 
investigação científica e da produção visando 
à publicação, penso como paradoxal ele pode 
ser, uma vez que, nas primeiras discussões, 
algumas orientações eram no sentido de cui-
dar para que minha subjetividade estabeleça 
uma relação de diálogo e menos hierárquica 
possível entre o outro e eu, deixando-o que 
ocorro mais momentos de troca de experiên-
cias e conhecimentos.

Tomei o caminho contrário e decidi 
falar dos estudos culturais e de como eles 
fundamentam pensar desta forma, além de 
se constituir uma relação com a categoria 
identificação cultural, com história oral e 
com a análise do discurso. Assim, a roda 
volta para o início, uma vez que, ao tratar de 
educação do campo, abro uma perspectiva de 
construir uma aproximação conceitual que 
possa dar base para a investigação científica 
que se pretende desenvolver, respondendo, 
consequentemente uma inquietação de ma-
rinheiro de primeira viagem.

É articulando identidades culturais 
com a educação do campo que podemos de-
senvolver uma alternativa à política cultural 
hegemônica nas escolas, procurando saídas 
alternativas. Nas escolas, essa pode ser a ilu-
minação para guiar os passos de uma pesqui-

sa com Educação do Campo. Minha intenção 
é, depois de consubstanciado um referencial 
deste tipo, possa apontar caminhos na ativi-
dade de estar sendo enquanto pesquisador. 

Segundo Giroux, tomando o ensino 
como uma maneira de política cultural, 
os educadores radicais podem juntar os 
conceitos de cultura, voz e diferença para 
criar “uma região fronteiriça onde múltiplas 
subjetividades e identidades existem como 
parte de uma prática pedagógica que propor-
ciona o potencial para expandir a política de 
comunidade e solidariedade democrática”. 
(GIROUX, 1999, p. 199).

O desafio está lançado, pois nessa 
empreitada o perigo está também em deixar 
de fora o popular porque aponta para uma 
categoria de significados e investimentos afe-
tivos que moldam as próprias identidades, 
políticas e culturas dos alunos com os quais 
lidamos, da mesma forma que institui-lo 
como política cultural, dentro do aparato bu-
rocrático da escola, já que impõe aos alunos 
um discurso e uma forma de análise que está 
em desacordo com sua própria idéia do que 
é considerado pedagogicamente aceitável e 
adequadamente distante de suas vidas coti-
dianas fora da escola. 

Agora penso como foi difícil parir este 
texto, por limitações pessoais no entendi-
mento da temática, por ser algo que não tenho 
me lançado na vida, por imaginar que não 
daria conta de discutir na primeira pessoa e 
ainda assim ter respaldo em teorias que jus-
tificassem essa escolha, mas principalmente 
pela dificuldade que é olhar para si e depois 
ter que distanciar-se, pensar sobre, sob uma 
lógica da ciência, penso que esse foi o maior 
desafio: o estranhamento de si. Pois quando 
escrevo reflexivamente em meu caderno é 
como se fosse um devaneio, mas quando é 
requerido um rigor, uma regra, então a coisa 
se complica. Como a pretensão era indicar 
provisoriamente um norte, o caminho já foi 
percorrido. 

Como o foco era contribuir na busca 
pela formulação de um arcabouço teórico que 
fornecesse elementos de análise da realidade 
amazônida do litoral e do tipo de educação 
que se processa e se luta para consolidar nes-
se território, penso que o objetivo foi alcança-
do, uma vez que, foram apontados subsídios 
teóricos para se pesquisar a educação básica, 
na infância, adolescência e juventude, suas 
práticas culturais escolares e as identidades 



1175

construídas com o pertencimento às popula-
ções pesqueiras marítimas e o envolvimento 
social na associação ASSUREMACATA 
(Associação dos Usuários da Reserva Extra-
tivista Marinha do Caeté-Taperaçú).

Aqui o dito é o que os autores, os outros 
e eu, apontamos: é preciso buscar no entre-
cruzamento dos discursos a demonstração 
à explicitação de posições e proposições de 
mudanças, pois como nos diz Certeau, “pelo 
contrário, o jogo escriturístico, produção de 
um sistema, espaço de formalização, tem 
como “sentido” remeter à realidade de que se 
distinguiu em vista de mudá-la. Tem como 
alvo uma eficácia social. Atua sobre a sua 
exterioridade”. (CERTEAU, 2001. p. 226) 
[grifo do autor]

O texto quer trazer para si possibilida-
des de se arregimentar esforços no sentido 
de vivenciar 

A capacidade de constituir classes 
e indivíduos enquanto força po-
pular — esta é a natureza da luta 
politica e cultural: transformar as 
classes divididas e os povos isola-
dos — divididos e separados pela 
cultura e outros fatores — em uma 
força cultural popular-democráti-
ca. (HALL, 2003, p. 263).

E para finalizar provisoriamente, quero 
imprimir em relevo neste processo de nega-
ção e afirmação, no discurso e na prática do 
estar sendo através da atividade de ação e 
reflexão constante sobre a vida e o mundo, 
e sobre a profissão e o conhecimento. Nada 
mais apropriado do que responder com a 
rara poesia de Freire, recordando-me de suas 
palavras que,

Nosso discurso diferente,
– nossa palavração –
como discurso verdadeiro,
se fará e re-fará;
jamais é ou terá sido,
porque sempre estará sendo.
Nosso discurso diferente
– nossa palavração –
tem de ser um discurso permanen-
te3. (1971). [grifo meu]

Notas
1  As reservas extrativistas marinhas são entidades 
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e 
de acordo com o Decreto de 20/05/2005, têm como caracter-
ísticas marcantes a proteção dos meios de vida, assim como 
garantia da “utilização e conservação dos recursos naturais 
renováveis, tradicionalmente utilizados pela população extra-
tivista residente na área de sua abrangência”.

2  Pequena embarcação com vela para um ou dois 
tripulantes.
3  Do acervo de Ana Maria Araújo Freire, publicado 
como epígrafe no livro sob sua organização sobre a obra de 
Paulo Freire: Pedagogia dos sonhos possíveis. São Paulo: Edi-

tora UNESP, 2001.
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Do luto à luta: A mulher haitiana em Porto Velho-Rondônia

Rosa Martins Costa Pereira
Ruth Aparecida Viana da Silva 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Um pequeno retalho de uma grande 
colcha chamada “História do Haiti” 

No mapa das Américas e do Caribe, 
o Haiti é apresentado como um dos países 
mais pobres, além de apresentar marcos de 
violência, desigualdade social e instabilidade 
política desde o inicio de sua formação. Ex-
colônia francesa, o país tem um histórico de 
lutas sangrentas para conseguir sua inde-
pendência, que aconteceu em 1804, tornan-
do-se a primeira república negra do mundo. 
Porém, entre os anos 1915 a 1934, tropas 
estadunidenses, sob o pretexto da garantia 
de interesses durante a Primeira Guerra 
Mundial, acabaram por ocupar o Haiti.

No período da Guerra Fria, os Estados 
Unidos da América exerceram influência na 
política haitiana quando pelo apoio à dita-
dura do médico François Duvalier (o Papa 
Doc) e, posteriormente, a seu herdeiro Jean-
Claude Duvalier (o Baby Doc), que deixou o 
registro da família Duvalier na história do 
país: um governo marcado pelo totalitarismo 
e pelo terror policial dos tontons macoutes 
(bichos-papões) – a guarda pessoal do go-
verno, que exterminou a oposição, explorou 
a crença da população no vodu e perseguiu a 
Igreja Católica (MANIGAT, 2004).

Em 1990, o Haiti teve a eleição presi-
dencial direta, sendo eleito Jean-Bertrand 
Aristide, ex-padre salesiano e partidário da 
Teologia da Libertação. Todavia, com o golpe 
de estado em 1991, Aristide deixou o governo 
e o Haiti, retornando ao poder em 1994, com 
apoio de uma coalizão militar liderada pelos 
EUA, com o aval da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e da Organização dos Estados 
Americanos (OEA). Aristide foi reeleito 
presidente em 2000, mas, com a suspeita de 
fraude eleitoral, gerou-se uma crise entre go-
verno e oposição. E, em 2004, ex-integrantes 
dos tontons macoutes e antigos militares 
se insurgiram na cidade de Gonaives. Estes 
acontecimentos favoreceram a disseminação 
de uma revolta que logo se espalhou por todo 
o país, permitindo com que os opositores 
assumissem o controle do norte do Haiti e 
avançassem rumo à capital, Porto Príncipe. 

Em fevereiro de 2004, Aristide é forçado 
a renunciar e o então Presidente do Supremo 
Tribunal haitiano, Bonifácio Alexandre, as-
sumiu a presidência, já solicitando, no dia da 
posse, ajuda à ONU para auxiliá-lo na con-
tenção das perseguições aos partidários do 
antigo governo, o que, segundo ele, evitaria 
a formação de forças armadas paraestatais, 
garantindo, assim, a transição política e a 
segurança nacional no Haiti. Mediante a 
solicitação, o Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (CSNU) estabeleceu a Força 
Multinacional Interina (MIF) e, em abril de 
2004, o Conselho aprovou a Resolução 1.542 
dando origem à Missão das Nações Unidas 
para a estabilização no Haiti (MINUSTAH), 
comandada pelo Brasil e atuante no país até 
o presente momento (MANIGAT, 2004).

Segundo Câmara (1998) o Brasil tem um 
histórico coerente de atuação no contexto hai-
tiano, posicionando-se contra as tentativas 
de rupturas com a ordem constitucional e até 
mesmo com os simulacros de democracia aos 
quais o país foi submetido. Nesse percurso, o 
governo brasileiro adotou ações de conteúdo 
político que ora atuava como represália ao 
desrespeito aos direitos humanos, unindo-se 
a outros países, ora como defesa quando se 
empenhou em assegurar uma cláusula na 
Resolução n. 841/1993 que foi o primeiro 
instrumento do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre a crise haitiana, ressal-
tando a excepcionalidade desta a fim de não 
impor um bloqueio naval contra o Haiti. 

Não se pretende aqui apresentar um 
remendo na construção da história haitiana, 
mas, perceber o desenho deste novo tecido 
que haitianos e haitianas estão tecendo no 
chão de Porto Velho, isto é, lembrar que “o 
povo haitiano é guerreiro. É acostumado 
com furacões, com governos corruptos, mas 
não desiste. Nós procura (sic) Brasil, porque 
Brasil é diferente; acolhe haitiano e haitiana”. 
Esta frase dita por Bernard, um haitiano que 
faz parte do grupo que estuda língua portu-
guesa todas as quintas-feiras e sábados, em 
Porto Velho, parece traduzir a busca de no-
vos caminhos para superar as consequências 
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deixadas por um terremoto de magnitude 
sísmica de 7.3 na escala Richter que atingiu 
o Haiti em 2010. A capital, Porto Príncipe foi 
duramente atingida, e, segundo estimativas, 
teve 80% das construções danificadas, den-
tre elas, escolas, hospitais, postos policiais e 
o palácio presidencial. 

Logicamente, necessita-se ter presente 
a importância que o tema “imigração” vol-
tou a ganhar no Brasil, considerando que, 
segundo Antunes (2012), o pesquisador do 
Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios 
(Csem), Roberto Marinucci, e outros pesqui-
sadores da área, apontam para o fenômeno 
de que o Brasil revela-se um polo atrativo 
para imigrantes em busca de trabalho e me-
lhores condições de vida.

Observa-se o crescente interesse no 
tema imigração no contexto brasileiro. Isso 
geralmente acontece em lugares que passam 
por migrações em massa, como é o caso re-
cente dos processos imigratórios atuais para 
o Brasil. Entretanto, Fausto (1999) já desta-
cava que o interesse dessa temática para os 
estudiosos brasileiros é algo que acontece 
de forma tardia e sugere que isso pode ter 
acontecido devido aos grandes e constantes 
processos de migrações internas pelos quais 
o país já passou que tiveram  papel essencial  
nas transformações históricas, vividas pelo 
Brasil, nos últimos cem anos, como a  aboli-
ção da escravatura, a expansão da economia 
cafeeira, a urbanização, a industrialização, a 
formação da classe trabalhadora.

Assim, o fenômeno migratório propor-
ciona um campo fecundo para estudos em 
diferentes áreas. Neste estudo, pretende-se 
fomentar a discussão sobre a questão da sus-
tentabilidade da mulher imigrante, de modo 
específico, da mulher negra, na maioria sem 
qualificação profissional, que enfrenta ou se 
impõe maiores dificuldades do que homem 
para o aprendizado da língua, para a inclusão 
no mercado de trabalho, geralmente domés-
tico, para o atendimento a suas necessidades 
básicas de saúde, educação e seguranças, en-
fim, para a inserção na sociedade receptora.

Nesse sentido, nas atividades do projeto 
de extensão buscamos conhecer quem são 
as mulheres haitianas? O que pensam? O 
que sonham? Quais são suas crenças? Que 
práticas e rituais possuem? Quais deixaram? 
Quais absorveram? Como vivenciaram o luto 
da saída de sua cidade, da separação de sua 
família e amigos e como vivenciam a nova 

territorialidade em Porto Velho-RO? Quais 
as formas elas têm criado para sobreviver 
nesta nova cidade?

A proposta é trabalhar com narrativas 
das mulheres.Enquanto tecem os fios do 
artesanato também tecem os fios de sua 
história e constroem uma nova história na 
cidade. O resultado é composto por pedaços 
de suas vidas, narrados por elas próprias e 
nos oferecem possibilidades de compreensão 
e caminhos de pesquisa sobre gênero e imi-
gração.

Tecendo a identidade negra da mu-
lher haitiana no chão de Porto Ve-
lho

O imigrante é uma pessoa deslocada 
de um lugar. Ao mesmo tempo é alguém 
que constrói seu hoje com diferentes entre-
laçamentos. O passado está presente, mas 
o presente já não mais lá. A história dos 
movimentos migratórios tem demonstrado 
que este é muito mais masculino do que 
feminino. 

Para a mulher migrar ou emigrar é uma 
decisão difícil, pois o seu ser-lugar estão de 
tal forma imbricados que a saída do território 
poderia representar uma saída de si. 

A imigração de haitianos para o Brasil 
não fugiu à regra. Primeiro, chegaram os 
homens. Agora, chegam as mulheres. Não 
apenas as esposas, mas mulheres, que 
sozinhas, deixaram seu país e aqui estão 
sem seus filhos, maridos, pais, amigos. Nas 
atividades coletivas realizadas na cidade de 
Porto Velho-RO, seja por meio da Pastoral 
do Migrante ou no Projeto de Extensão “Mi-
gração internacional na Amazônia brasileira: 
linguagem e inserção social de haitianos 
em Porto Velho”, desenvolvido pela Uni-
versidade Federal de Rondônia (UNIR), em 
parceria com diferentes segmentos, entre 
eles  pesquisadores do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 
(IFRO), a presença masculina é maioria. 
Com dificuldades para a interação social e 
a consequente dificuldade com a aprendiza-
gem da língua portuguesa, essas mulheres 
são marginalizadas duplamente. 

No Brasil, desde a Constituição de 
1988 no título sobre Os Direitos e Garantias 
Fundamentais prevê no art. 5. que todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasi-
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leiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, diz 
ainda que  homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações. Em que pese a Consti-
tuição Federal estabeleça que “homens e mu-
lheres são iguais em direitos e obrigações” tal 
igualdade não se verifica na prática, devido 
à cultura machista predominante conforme 
já discutido anteriormente, e inclusive nas 
próprias instituições que devem aplicar a lei.

Apesar de a mulher ter adquirido alguns 
direitos e alcançado alguns espaços, ela vive 
hoje um problema que assola nossas cidades, 
a falta de políticas voltadas basicamente para 
resolver os problemas socioeconômicos, 
como o salário menor que o do homem, a 
falta de creches, a dupla jornada de trabalho, 
as violências, a ausência de sistemas de apoio 
social adequado o que na maioria dos casos 
emperra principalmente a inserção das mu-
lheres das classes sociais menos favorecidas 
no mercado de trabalho.

Ainda que nas últimas décadas tenha 
havido progressos na participação das mu-
lheres na força de trabalho, foram muito me-
nores os avanços na melhoria das condições 
em que elas trabalham, no reconhecimento 
do trabalho feminino não-remunerado, na 
eliminação de práticas e leis discriminatórias 
relacionadas aos direitos de propriedade, e 
na oferta de apoio para cuidados infantis. A 
garantia de que mulheres e homens tenham 
oportunidades iguais para gerar e adminis-
trar renda constitui um passo importante 
em direção ao cumprimento dos direitos da 
mulher.  

Torna-se importante destacar que há 
várias abordagens sobre as relações de gê-
nero, algumas se preocupam como binômio 
dominação/subordinação, caracterizando 
análises que bipolarizam os espaços em 
privado versus público.  Porém, há estudos 
que interpretam a mulher como agente 
histórico e buscam conhecer a evidência da 
participação feminina na prática social, in-
dependente do espaço (público ou privado) 
em que acontecem. Esses estudos permitem 
uma compreensão das múltiplas relações de 
poder, seja em casa, na escola ou em qualquer 
lugar representado pela presença ou mesmo 
pela ausência feminina.

Ainda que tenha enfrentado uma his-
tória muito dura de escravidão e segregação 
racial, e talvez por isso, a mulher haitiana é 

narrada como personalidade própria, moral 
elevada e disposição revolucionária. Em livro 
de 1938, impresso no Brasil em 2000, James 
assim as descreve “[...] as mulheres corriam 
ao longo das fortificações auxiliando os ho-
mens, com o destemor e o desprendimento 
que revelaram  a sua disposição revolucioná-
ria.” (p.214). Em outros momentos, elas são 
descritas pela visão comum em diferentes 
culturas de que muito falam ao mesmo tempo 
em que se revela um certo respeito com sua 
condição física em tempos de guerra, como 
a atitude de Toussaint quando descobriu a 
conspiração de mulheres contra ele. James 
afirma que Toussaint  “[...] jamais combate-
ria mulheres e que não daria muita atenção 
à ‘tagarelice’ delas. Se fossem consideradas 
culpadas, ele apenas as prenderia e cuidaria 
para que nada de mau lhes acontecesse.” 
(p.216).

Menezes (2010) realizou entrevistas 
com descendentes da comunidade caribenha 
de Porto Velho com foco nas questões de 
gênero e religião. Uma das entrevistadas de 
Menezes, Cleuza Shockness, afirmou que 
“[...] as esposas dos trabalhadores da ferrovia 
eram mulheres que ajudavam no orçamento 
fazendo doces e bolos e vendendo nas ime-
diações da ferrovia.” (p.76). Observa-se a 
satisfação nas narrativas das mulheres com o 
exercício de uma função social na sobrevivên-
cia e manutenção da família. A comunidade 
caribenha que participou de sua pesquisa 
não gosta das referências à vinda da mulher 
caribenha iludida por melhores condições de 
vida, apesar de elas próprias  indicaram essa 
motivação ao falaram da vinda de suas mães. 

Outro dado interessante analisado por 
Menezes (2010) foi o isolamento de grupos 
de homens caribenhos que casaram com 
mulheres brancas e o esforço dos homens 
em não manter relações duradouras com 
mulheres brasileiras já que sua estada em 
Rondônia era vista como “passagem” com o 
objetivo de ajudar suas família em seu país.

Segundo Hall (2005, p. 47), “no mun-
do moderno, as culturas nacionais em que 
nascemos se constituem em uma das prin-
cipais fontes de identidade cultural”. Nesse 
contexto, existem questões profundas de 
transmissão e herança cultural, de relações 
complexas entre as origens africanas e de 
exclusão da corrente cultural dominante, 
porém, que merecem ser lembradas, uma 
vez que também aparecem na forma de agir 
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das pessoas. Para ilustrar, pela convivência 
com o grupo de haitianos e haitianas aqui em 
Porto Velho, torna-se possível perceber que o 
papel da mulher é o de permanecer em casa, 
fazer a comida, cuidar da casa e não traba-
lhar fora. Uma atitude corriqueira, obser-
vada nos casais que frequentam as aulas de 
língua portuguesa, por exemplo, os homens 
caminham à frente e as mulheres vão atrás, 
seguindo-os. Como mulher, imigrante e as 
duas condições, elas são reservadas, caladas 
e pouco participam das aulas. Falam baixi-
nho em público.

Diante da proposta de desenvolvimento 
de um projeto de extensão de confecção de 
artesanatos como forma de estimular práti-
cas de sustentabilidade dessa comunidade 
em Porto Velho, os passos são lentos. Além 
da dificuldade da língua, aparentemente, 
elas são desconfiadas e revelam não entender 
muito bem o porquê do interesse em ajudá
-las, sem cobrar nada em troca.

A atitude delas desafia a uma pesquisa 
sobre o papel da mulher no Haiti. Exige um 
diálogo intercultural e um aprofundamento 
teórico além do discurso do senso comum 
sobre a questão do papel da mulher haitiana 
no processo de formação cultural da identi-
dade negra feminina. Ou seja, é um desafio 
que exigirá estudo, leitura, debate e, acima 
de tudo, uma desconstrução de saberes  
para, pelo viés do artesanato, adentrar-se 
no discurso que se deixa questionar e ser 
investigado. 

De acordo com Hall (2003), no traba-
lho intelectual sério e crítico, não há inícios 
absolutos e poucas são as continuidades 
inquebrantadas. É um trabalho que exige 
um corpo-a-corpo com outros teóricos na 
busca de respostas a questões complexas. 
Há muitos desafios que se apresentam na 
compreensão da cultura e reconhecimento 
da mulher haitiana e as descobertas que elas 
estão fazendo nesse contato com a cultura 
brasileira.

A ideia da realização do projeto de 
extensão, também em andamento, partiu 
do contato com os alunos que estão apren-
dendo língua portuguesa. Atualmente, são 
três turmas: duas formadas por haitianos 
recém-chegados, que não sabem quase nada 
da língua portuguesa e outra formada por 
haitianos que já revelam um maior domínio 
da língua, denominada “Turma Avançada”. 
Na turma avançada, não tem nenhuma alu-

na haitiana. Esta turma é composta por 37 
alunos, que já frequentam as aulas há quase 
um ano. No entanto, nos últimos meses, um 
grupo de oito mulheres começou a partici-
par das aulas, com os outros alunos, o que 
acabou por dar início a uma nova turma. Em 
meados de agosto, novos alunos apareceram 
e outra turma nasceu. Nestas duas turmas, 
há mulheres haitianas. E, assim, são mais de 
100 alunos haitianos no projeto de ensino da 
língua portuguesa. 

Atentas às sementes lançadas e a partir 
das conversas informais no início das aulas, 
no intervalo e na hora do lanche, as pesquisa-
doras começaram a fazer perguntas sobre as 
mulheres haitianas. As respostas eram diver-
sas: “Mulher haitiana fica em casa para fazer 
comida e cuidar da casa”; “mulher haitiana 
diferente de mulher brasileira”; “haitiano 
sustenta casa, não precisa haitiana traba-
lhar”. Porém, as mesmas questões foram fei-
tas para as haitianas, sendo que Baboo, uma 
das haitianas que deixou a família no Haiti e 
veio para o Brasil trabalhar, respondeu que 
no Haiti, ainda é muito diferente do Brasil, 
mas tem homem haitiano que também ajuda 
mulher e deixa mulher trabalhar fora. Ela 
disse que veio ao Brasil porque precisava 
ajudar a família, porque aqui há mais traba-
lho, mas fica difícil entender o que a patroa 
quer, por causa da língua, por isso fica difícil 
arrumar emprego. 

Frente a estas conversas informais, per-
cebendo o desejo e a necessidade de arrumar 
trabalho, conhecendo as habilidades ma-
nuais das haitianas que aqui estão, começou-
se uma pesquisa informal com o grupo das 
haitianas (e dos haitianos que já estão com 
a esposa em Porto Velho), que participam 
das aulas sobre a seguinte questão: “Vocês 
gostariam de aprender macramê, crochê, 
tricô e outros trabalhos manuais?” Para 
que a pergunta fosse bem compreendida, 
mostrou-se trabalhos modelos de trabalhos 
manuais para ilustrar o projeto que estava 
sendo proposto. Este foi o primeiro passo. 

Percebendo o interesse demonstrado, 
partiu-se para a segunda pergunta: “Vocês 
poderiam participar de um projeto de 
extensão se fosse realizado na sexta-feira, 
das 18h30 às 20h?” O porquê da pergunta: 
alguns maridos não gostam que as esposas 
saiam de casa à noite. Além disso, nas quin-
tas e sábados elas já saem de casa para as 
aulas de língua portuguesa. Na sexta-feira, 
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no horário sugerido, é o dia do atendimento 
aos migrantes, na Pastoral do Migrante, para 
tratar de documentações ou outras questões 
relativas à vida deles em Porto Velho. Ou 
seja, o projeto de extensão seria desenvolvido 
no mesmo horário e local em que ocorre este 
tipo de atendimento. Assim, os maridos tam-
bém poderiam ir até o local, pois poderiam 
aproveitar para resolver outras questões.

O terceiro passo encontra-se em 
execução: a concretização do projeto. Os 
materiais para dar início aos trabalhos são 
provenientes de doação das professoras 
que estão desenvolvendo o trabalho com as 
mulheres, que também poderá contar com a 
colaboração da Pastoral do Migrante da Dio-
cese de Porto Velho. Na conversa informal, 
percebemos que alguns haitianos/haitianas 
já trabalharam com confecção de joias ain-
da no Haiti. Algumas sabem um pouco de 
crochê e utilizam os nós de macramé para 
arranjos no cabelo. O domínio de habilida-
des necessárias para a execução de trabalhos 
artesanais relacionados à arte do crochê, do 
macramé e do tricô já encontram preceden-
tes, o que possibilitará a execução do projeto. 
É um projeto que está acontecendo no ritmo 
do aprendizado da língua portuguesa: lento 
e, por vezes, complicado, devido a fatores 
externos, mas que influenciam diretamente 
na concretização do trabalho.

Ainda há um quarto passo, que será 
possibilitado com a participação destas 
mulheres em um curso de inclusão tecnoló-
gica e empreendedorismo. Foi a partir dos 
trabalhos desenvolvidos que se conseguiu 
uma sinalização positiva para a inclusão 
preferencial destas mulheres no Programa 
Mulheres Mil¹ a ser desenvolvido pelo Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia de Rondônia, conforme prevê o Edital 
de Seleção do Programa Mulheres Mil para 
2013. Como o Programa tem como horizonte 
teórico-metodológico o trabalho com mulhe-
res em situação de risco social, essa inclusão 
deverá representar um marco no município 
de Porto Velho com relação às propostas de 
sustentabilidade para a comunidade haitiana 
já que esta tem recebido muito mais ações 
assistenciais que viam contemplar suas 
necessidades de sobrevivência, mas a pen-
sar a médio e longo prazo, verifica-se que é 
necessário investir em ações de qualificação 
profissional dessas mulheres. Assim, esse 
trabalho visa buscar formas de capacitação 

que possam ir além de trabalhos geralmente 
oferecidos ao imigrante e, especialmente, às 
mulheres: empregos ou subempregos com 
baixa remuneração e desvalorizados social-
mente.

Considerações finais
A presença dos haitianos em Porto Ve-

lho inclui novos personagens na história que 
vem sendo construída neste chão. Alguns os 
veem como um novo elemento não pensado 
no projeto original, outros, como um novo 
jeito de se perceber que novos detalhes são 
incorporados a projetos mais antigos e po-
dem proporcionar uma nova leitura e, acima 
de tudo, movimenta setores diversos da 
sociedade, desde questões legais a aspectos 
que fornecem novos elementos ao processo 
de formação da identidade cultural do povo 
rondoniense.

O objeto de estudo é simples: um proje-
to de extensão que possibilite a inclusão da 
mulher haitiana arremessada por um abalo 
sísmico que a lançou a países diversos do 
seu, inclusive, o Brasil. Mas, o novo tecido 
que está surgindo deste projeto, nó por 
nó, ainda não deixa transparecer qual será 
o retrato que poderá brotar daí. Há uma 
intercalação de nós que poderão levar a 
tramas diferentes, que somente poderão ser 
conhecidas depois que algo mais concreto 
for construído. A  participação da mulher 
haitiana na sociedade portovelhense ainda 
está brotando, em processo de crescimento. 
Encontra-se no início do processo do artesa-
nato: nó por nó, pedaço por pedaço, até se 
chegar a uma colcha que é feita de retalhos 
de vida e experiências culturais unidas por 
um fio histórico em um novo contexto social. 
É uma trama com um fio condutor, mas, que 
poderá ter nuances diferentes, a depender do 
artesão que a constrói.

Notas
¹ O Programa Mulheres Mil foi implantado pela Se-
cretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério 
da Educação (Setec/MEC) e contou com a parceria da As-
sessoria Internacional do Gabinete do Ministro (AI/GM), da 
Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE), da Rede Norte 
Nordeste de Educação Tecnológica (Redenet), do Conselho 
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Pro-
fissional, Científica e Tecnológica (Conif ), da Agência Cana-
dense para o Desenvolvimento Internacional (CIDA/ACDI) e 
da Associação dos Colleges Comunitários do Canadá (ACCC) 
e Colleges parceiros.A execução foi realizada pelos Institu-
tos Federais de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, 
Rondônia, Sergipe e Tocantins.
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As religiões como revolução: uma leitura da experiência haitia-
na na literatura

Rosa Martins Costa Pereira
Saimon Felipe da Silva Lucas 
Universidade Federal de Rondônia

Introdução
De acordo com dados do IBGE (2000), 

Rondônia tem, proporcionalmente, o maior 
percentual de evangélicos do Brasil (27,19). 
Entretanto, é curioso notar, que o Estado 
encontra-se em boa colocação (2º lugar no 
ranking brasileiro) quando o assunto é po-
pulação sem religião (12,70%).

 A relação entre as religiões e a migra-
ção ainda é pouco explorada, especialmente 
quando se trata da capital de Rondônia que 
recebeu e recebe diferentes movimentos mi-
gratórios. Estudar as relações entre religião 
e poder representa não apenas entender a 
dinâmica religiosa urbana, mas as próprias 
relações entre credo e engajamento político, 
relações de gênero e preconceitos sociais, te-
máticas de indiscutível relevância no século 
XXI.

Migrar é trocar de região, país, estado 
ou até mesmo de residência. Valim (1996) 
afirma que os processos migratórios já acon-
tecem há muito tempo, desde o começo da 
história da humanidade. Migrar faz parte do 
direito de ir e vir, que consta na constituição. 
Entretanto, é preciso analisar as condições 
em que ocorrem esses processos migratórios: 
se livre ou se de modo obrigatório impulsio-
nado por necessidades básicas não satisfeitas 
no lugar de origem.

Para Wagner e Miksell (2011) uma 
cultura passa a se difundir quando os que a 
compartilham se deslocam, ou quando sua 
correspondente esfera de comunicação, e 
os símbolos aí incluídos, prevalecem sobre 
os de outras culturas em novos territórios. 
Desse modo, são importantes os estudos que 
enfrentam análises sobre a constituição das 
relações simbólicas e de poder que integram 
o espaço geográfico.

Apesar de muitos estudiosos negligen-
ciarem a função social da religião, é inegável 
seu estudo para a compreensão da sociedade. 
O evento decisivo para muitos foi o dia “11 
de setembro” a partir do qual se ampliou a 
preocupação sobre a geopolítica das ideias 
religiosas no mundo. Max Weber (2004) já 

afirmou que o homem moderno costuma não 
atribuir às ideias religiosas a importância 
que merecem. Em sua obra “A Ética Protes-
tante e o Espírito do Capitalismo” demonstra 
como uma corrente religiosa, o Calvinismo, 
inaugura uma forma sem culpa de acumu-
lação capitalista, vinculando a doutrina da 
predestinação como garantia de graça divina.

Áreas de estudo como a antropologia, 
a sociologia, a história e a teologia definem 
de forma distinta religião.  Oliveira e Givisiez 
(2010) realizaram um levantamento sobre o 
entendimento de religião nessas áreas. Para 
os antropólogos, a religião ajuda a unificar os 
povos e produz um padrão de comportamen-
to humano. 

Os sociólogos acreditam que a religião 
fornece ao indivíduo certo senso de finalida-
de e significado da vida, pois, oferece uma 
visão de mundo produzida em um meio sem 
discordâncias. Para os historiadores os fatos 
resultantes das crenças podem ser descritos 
como religião e os teólogos se preocupam na 
crença pela crença e como as pessoas reagem 
às essas crenças. Poder-se-ia acrescentar que 
a religião, do ponto de vista da economia é 
um mercado no qual as empresas religiosas 
podem desenvolver estratégias para aumen-
tar seus membros.

Os estudos sobre a mobilidade humana 
apenas recentemente começaram a consi-
derar a dimensão religiosa. De acordo com 
Woortmann (1990) a migração tem um sen-
tido simbólico-ritual, para além da dimensão 
prática. É parte de um processo ritual que 
reintegrará a pessoa na sociedade.

Com relação ao Brasil, Decol afirma 
que as religiões trazidas pelos imigrantes 
formaram alguns bolsões que, pelo menos, 
a princípio, eram numericamente insignifi-
cantes. Com o tempo, porém, estes bolsões 
cresceram, deram origem à novas religiões 
e participaram do processo de transição de 
uma sociedade hegemonicamente católica 
para uma sociedade pluralista do ponto de 
vista religioso.

Diferentes autores, especialmente, da 
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área da antropologia e sociologia indicam 
que as religiões e religiosidades têm um 
papel importante no processo migratório e 
não apenas na fase inicial deste processo que 
é conhecida como “integração”. 

Agan e Ebaug citadas por Marinucci 
concluíram que a religião/religiosidade exer-
ce uma função importante em seis estágios 
da migração: a decisão de migrar, a prepa-
ração da viagem, a travessia, a chegada, a 
integração e a formação de redes religiosas 
transnacionais. Assim, por exemplo, a deci-
são de migrar está sempre condicionada aos 
conselhos e premonições dos pastores pen-
tecostais. Mencionam-se, inclusive, casos em 
que a viagem foi improvisamente adiada no 
estágio da preparação por causa de uma nova 
premonição da liderança religiosa.

As religiões exercem maior influência 
nas decisões de migrar ou não do que se 
imagina, mas também a permanência e a 
decisão de retornar ao lugar de origem estão 
relacionadas fortemente às ideias religiosas. 
Marinucci conclui que não é possível analisar 
as dinâmicas migratórias sem levar em conta 
a dimensão religiosa, tanto em sua vertente 
institucionalizada, objetiva – a religião – 
quanto em sua vertente individual, subjetiva 
– a religiosidade.

Rosendahl destaca a relevância de 
estudos que têm como base a experiência 
religiosa. Sua posição é tão clara sobre este 
assunto que vale a pena transcrevê-la aqui:

Acreditamos que os estudos basea-
dos na experiência religiosa pes-
soal e os que evidenciam o sentido 
do lugar são importantes por for-
necerem a dimensão espacial do 
sagrado e permitirem a compreen-
são de problemas mais específicos 
de valorização subjetiva, tais como 
os relativos à percepção e cons-
ciência do espaço, assim como suas 
formas de representação. (2002, p. 
70).

O imigrante precisa construir um ca-
pital social no novo lugar a fim de conhecer 
e receber as orientações necessárias para 
sobreviver em todos os sentidos. Não é ape-
nas a luta pela sobrevivência que o imigrante 
deve travar cotidianamente, mas também as 
diferentes formas de sociabilidade que preci-
sa construir para não ficar isolado do grupo 
de origem nem do grupo envolvente. Assim, 
as memórias, as relações de parentesco, a 

formação de novos vínculos, a vivência ou 
a negação da própria religiosidade atuam 
conjuntamente na formação de culturas.

Esse estudo tem como objetivo analisar 
a função social das religiões no processo 
conscientização, organização e luta dos 
haitianos pela liberdade a partir da leitura 
de duas obras, uma historiográfica e outra 
literária. “Os Jacobinos Negros: Toussaint 
L’Ouverture e a revolução de São Domingos” 
de C.L.R. James a qual foi escrita em 1938, 
mas publicada no Brasil apenas no ano 2000 
e “A Ilha sob o Mar” de Isabel Allende publi-
cada no Brasil em 2010 a qual apresenta uma 
história por dentro sobre o sonho e a luta por 
liberdade e como a dança e a religiosidade 
ensinou de Zarité, uma moça escrava, a ser 
livre.

Os Jacobinos Negros: Toussaint 
L’Ouverture e a revolução de São 
Domingos

Considerado como um tratado histórico 
sobre a função social da escravidão, o livro 
de Cyril Lionel Robert James (1901-1989) é 
um daquelas preciosidades clássicas que não 
se pode deixar de ler. Seu escritor nasceu em 
Trinidad e Tobago, na época uma colônia bri-
tânica. Foi teórico marxista, professor, autor 
de ficção, jornalista especializado em críque-
te e professor na Universidade de Columbia 
(EUA) e autor de vários livros de teoria 
marxista e de política no Caribe e na África. 
Morreu em 1989 em Trinidad e Tobago.

No livro, James destaca com detalhes 
de suas pesquisas em fontes historiográficas 
a história da escravidão e luta por liberdade 
que envolve especialmente a então colônia 
São Domingos (Haiti) e a França. A riqueza 
de detalhes de todo tipo de humilhação a que 
os escravos eram submetidos é um contraste 
com força do povo haitiano. James (2010) 
relata, por exemplo, que o suicídio era um há-
bito comum, entretanto, os escravos tiravam 
a própria vida não por motivos pessoais, mas 
para irritar seus donos. Se viver era duro, a 
morte significava não apenas a libertação, 
mas a volta à África.

Mas, o suicídio não era o único recurso 
de resistência. O livro descreve outras for-
mas de luta, entre elas, o método comum que 
era o envenenamento. Mackandal foi uma 
espécie de líder de práticas envenenamento e 
conseguiu muitos seguidores, como se pode 
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observar quando James descreve a estratégia 
do envenenamento como instrumento de luta 
dos escravos contra a ordem poderosa dos 
colonialistas “[...] uma massa sem instrução, 
percebendo a possibilidade de revolução, 
começa normalmente pelo terrorismo, e 
Mackandal visava libertar seu povo por meio 
do envenenamento não apenas dos brancos, 
mas dos negros que eram desobedientes.” 
(2010, p.35). A revolta não se realizou, mas 
foi o primeiro indício de uma revolta organi-
zada cem anos antes da revolução francesa. 

A Revolução Francesa foi muito im-
portante para a luta do povo, pois conforme 
James (2010) em tempos normais, não se 
podia esperar que os trabalhadores e cam-
poneses franceses se interessassem pela 
colônia, mas como naquela momento eles 
atacavam a tirania, a realeza e a opressão de 
todos os tipos, isso evidentemente vez eco 
na luta pela liberdade, fim da escravidão e 
tráfico de negros.

James destaca que com exceção dos 
judeus, que não poupavam energias para 
converter os escravos em israelitas, a maioria 
dos colonialistas deixava qualquer instrução, 
fosse ela religiosa ou não, longe dos escravos. 
No livro há várias referências a padres e 
bispos, o que indica a prevalência oficial da 
igreja católica. Algumas observações sobre 
as autoridades eclesiásticas são registradas 
no livro, como as observações do Padre Du 
Tertre que relatou o “orgulho e o sentimento 
de superioridade que os escravos nutriam 
com relação aos seus senhores “(p.31).

Mezilas (2009) afirma que o Haiti foi 
o primeiro país não europeu que conseguiu 
vencer a opressão europeia. A música, a 
dança, o crioulo e a religião tiveram papel 
fundamental para a organização social do 
povo haitiano. Para se ter uma ideia da im-
portância da religiosidade na luta, Mezilas 
destaca que a primeira cerimônia que deu 
início à revolução haitiana foi a Ceremonia 
del Bosque Caimán de 1791, uma cerimônia 
de Vodu  que é o “cultos dos espíritos” e re-
presenta a  “[...] fuerza de apoyo del pueblo 
haitiano”. (p.36).

Corrobora com esta visão Hurbon (1987) 
para quem a libertação do povo haitiano está 
relacionada à própria construção de uma 
identidade cultural por meio das danças, 
músicas e, principalmente, pela prática do 
vodu como forma de resistência.  Assumir 
a religião popular passou a ser uma atitude 

de protesto. O questionamento de Hurbon 
(p.47) é tão pertinente que merece aqui ser 
transcrito: “[...] como poderemos, pois, fun-
dados na teologia cristã, tratar desse outro 
universo religioso que é o vodu, sem perder 
de vista o problema da libertação cultural e 
política da sociedade haitiana?.

James (2010) destaca a função social do 
vodu e de suas canções para a constituição 
do sentimento de pertença entre os mem-
bros do grupo. Havia uma canção predileta 
que era cantada nas cerimônias de vodu à 
meia –noite que dizia: “Ê  Ê bomba! Heu! 
Heu! Canga, bafio, té! Canga, mouné de lé! 
Canga do ki La! Canga li!”, que traduzido, 
“juramos destruir os brancos e tudo o que 
possuem, que morramos se falharmos nesta 
promessa”(p.32). Os colonialistas tentaram, 
mas não conseguiram abolir essa canção e a 
prática do vodu e mais de duzentos anos, os 
escravos a cantavam em suas reuniões.

Quando Toussaint unificou, no início de 
1792, milhares de negros sem treinamento e 
instrução para enfrentar as tropas europeias, 
o vodu teve uma função social igualmente 
importante, como descreve James (2010, 
p.119):

[...] os insurgentes desenvolveram 
um método de ataque baseado na 
sua esmagadora superioridade. 
Eles não se lançavam em massa 
como fanáticos. Organizavam-se 
em grupos, escolhendo lugares 
cobertos por árvores de tal forma 
que pudessem envolver o inimigo, 
procurando esmagá-lo com seu 
peso numérico. Eles realizavam 
essas manobras preliminares em 
absoluto silêncio, enquanto seus 
sacerdotes (os negros) cantavam 
o wanga e mulheres e crianças 
dançavam e cantavam em frenesi. 
Quando atingiam o grau necessá-
rio de excitação, os combatentes 
atacavam. (p.119)

A vida social na colônia tinha escassa 
atividade intelectual e muitas atividades de 
diversão. A baixa atividade intelectual aliada 
a muitos jogos, casa de dança e bordéis favo-
reciam outras formas de exploração. James 
relata que em 1789 das sete mil mulatas 
existentes na ilha, cinco eram prostitutas 
ou sustentadas como amantes de homens 
brancos. Para se ter uma ideia do que se 
propunha à colônia, o clero inicialmente foi 
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constituído por monges destituídos de suas 
respectivas ordens.

Além das tentativas de sufocar todas as 
formas de religiosidade dos escravos, James 
(2010) relata que a humilhação pública e o 
abuso de poder eram frequentes. Na metade 
do século XVIII costumava batizar o mesmo 
negro oito a dez vezes porque a cerimônia 
divertia os escravos que pagavam para vê-la 
e que nenhum branco faria nenhum serviço 
que um negro pudesse fazer por ele.

A própri história do corajoso coman-
dante Toussaint que  unificou no início de 
1792 milhares de negros sem treinamento 
e instrução para lutar pela liberdade está 
envolvida em um cenário religioso. Pode-
se dizer que ele sente-se chamado ao ler a 
pregação do Padre Raynal em História filo-
sófica e política dos estabelecimentos  e do 
comércio europeu nas duas Índias. A frase 
“Um comandante corajoso é tudo de que pre-
cisam, onde está?” (p.38) calou bem fundo 
em Toussaint cujo pai era um grande chefe 
na África, vendido como escravo tornou-se 
católico.

Essas marcas de religiosidade estão 
presentes no discurso de Toussaint quando 
este convoca a todos à luta: “Ireis lutar 
contra homens que não têm fé, nem lei, nem 
religião. Eles vos prometeram a liberdade, 
mas pretendiam escravizar-vos.” e “Seus 
ossos serão espalhados entre essas rochas e 
montanhas e varridos pelas ondas do mar. 
Nunca mais eles verão a sua terra natal [...] 
e a liberdade reinará sobre seu túmulo.“ 
(2010, p.280). Entretanto, Toussaint não 
diz nenhuma palavra sobre independência. 
A lealdade aos princípios da França mesmo 
quando esta não lhe era leal impediu que 
ele fosse lembrado como o grande herói da 
revolução, título indicado a Dessalines.

James relata que um bispo chamado 
Mauviel o qual foi poupado por Dassalines, 
descreve como a religião oficial reafirmava a 
escravidão, ressaltando a diferença da cor e o 
clima quente como aspectos negativos e indi-
cando a religião como necessária para repri-
mir a efervescência das paixões. Apenas em 
nome de Deus poderia convencer os escravos 
a retornar ao estado de obediência. Mas teria 
que existir uma polícia forte porque ao que 
parece a religião não seria suficiente. Como 
fazê-los aceitar a escravidão? Era uma per-
gunta que os colonialistas se faziam. Houve 
quem sugerisse que os ensinasse a ler e a 

escrever a fim de que pudessem ler orações e 
livros edificantes.

O livro de James proporciona uma re-
flexão sobre como  trabalhadores negros e os 
mulatos do  Haiti nos deram um exemplo a 
ser estudado.

A ilha sob o mar, de Isabel Allende
A Ilha Sob o Mar, de Isabel Allende 

retrata o histórico de um grande e marcante 
acontecimento que ocorre no mesmo período 
em que a revolução francesa, a revolução ne-
gra em Saint Domingue, que foi uma grande 
revolta que aboliu a escravidão nesse lugar 
e emancipou a colônia enfrentando até o 
temível Napoleão Bonaparte e o derrotando 
em batalhas, hoje esse local se chama Haiti.

O livro é dividido em duas partes, a 
primeira é de Saint Domingue nos anos de 
1770 a 1793, que revela aspectos da colônia 
no seu cotidiano ate à rebelião dos escravos e 
o controle dos negros a ilha. A segunda parte 
é de Louisiana nos anos de 1793 até 1810 
que retrata a vida na antes colônia francesa 
com governo espanhol e comprado pelos 
americanos posteriormente, que acabara 
de receber muitos refugiados que fogem da 
fúria dos negros do Haiti.

O livro começa com um relato em pri-
meira da personagem Zarité Sedella que fala 
como se estivesse no fim de sua vida e faz um 
resumo da sua historia de vida, esse relato 
que aparece antes do inicio da historia se 
repete em várias ocasiões significativas antes 
de alguns capítulos em que ela narra um epi-
sodio expondo suas opiniões e sentimentos.

Tudo começa em 1770 quando o perso-
nagem de Toulouse Valmorain chega a Saint 
Domingue e no mesmo ano o delfim da Fran-
ça se casa com a tão polemica arquiduquesa 
Maria Antonieta da Áustria que na ocasião 
tinha 14 anos. Então chamado por seu pai 
doente, Valmorain, mal podia imaginar que 
viveria boa parte de sua vida acabaria ficando 
na ilha que antes os nativos aruachos  antes 
a chamavam de Haiti, ate os colonizadores 
chegarem e exterminarem os índios através 
da escravidão, doenças dos brancos e por 
suicídios, depois mudaram o nome para 
Ilha Hispaniola que mais tarde depois que 
a Espanha cedeu a parte ocidental da ilha 
viera a se chamar Saint Domingue que era 
conhecida como a perola das Antilhas pois 
era a colônia mais rica do mundo, dentre as 
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produções que mais davam lucro estava o 
açúcar que era conhecido como o ouro doce.

Valmorain admirava a filosofia e as idéias 
liberais como as de Rousseau em o “Contrato 
Social”, ao chegar em Saint Domingue tem 
uma surpresa, seu pai não estava acometido 
de malaria e sim de sífilis e estava em péssi-
mo estado devido a enfermidade e os efeitos 
dos tratamentos da época. Quando saíra da 
França deixara sua mãe e irmãs e ao chegar 
à colônia viu que deveria ficar para salvar a 
plantação de cana do seu pai que lhe fizera 
construir toda a sua fortuna, e fizera mudan-
ças em relação ao trabalho e tratamento dos 
escravos pois estes morriam como moscas e 
era necessário ter cuidados médicos para que 
não adoecessem tanto e rendessem mais. Na 
colônia podia se identificar três classes de 
homens livres eram elas os grand blancs que 
eram colonos donos de plantações, os  petits 
blancs que a sua única moeda de troca era 
a cor de suas peles e os affranchi que eram 
mulatos e que lidavam com muito dinheiro 
e por isso eram odiados pelos petits blancs. 
A quarta classe era a dos escravos que eram 
negros é claro, pois já não existiam escravos 
brancos na ilha.

Valmorain se considerava patrão justo 
porque pensava que tratava seus escravos 
muito melhor em Saint Lazare do que em 
outros lugares como os seus Vizinhos os 
Lacroix , e após duas tentativas fracassadas 
com administradores da plantação, tentou 
com Prosper Cambray que se tornou chefe 
dos capatazes.

A paris das Antilhas como chamavam Le 
Cap, era o lar da coccote Violette Boisier, uma 
mulata que tinha aparência de branca, a mais 
requisitada da cidade e tinha uma clientela 
bem selecionada e contava com a proteção de 
Loula que era uma escrava africana. Valmo-
rain era um dos clientes especiais de Violette, 
só ele e  Etienne Releais, que era um oficial 
francês, tinham privilégios com Viollete. 

Ao saber do casório de Valmorain, 
Violette comenta com Loula que ele voltaria, 
pois sentiria falta, e ele voltou mesmo mas, 
para pedir ajuda para colocar a habitacion 
Saint Lazare em ordem ate a chegada de sua 
esposa. Violette ajudou o seu agora amigo 
na reforma e decoração da casa grande da 
plantação e por definitivo pensou que era 
bom arranjar uma escrava para que fique 
a disposição da madame Valmorain. Logo 
pensou na escrava da madame Delphine, 

a escrava ainda criança era Zarité que era 
chamada pelo apelido de Tété. Madame Del-
phine ensinava francês às cocotes para que se 
passassem por brancas já que eram mulatas 
e falar sem sotaque as valorizavam bastante. 

Tété tinha em Honoré, outro escravo 
de Delphine, uma figura paterna e dissera a 
ela que enquanto ela dançasse seria livre, ele 
também a criara e lhe deu o nome e a advertiu 
que nunca orasse para os deuses dos brancos 
por eles são inimigos.

Delphine explica a Violette antes de 
vendê-la a origem de Zarité, a sua mãe se 
dizia rainha e que devia ter sido estuprada na 
travessia do oceano por um marinheiro e por 
isso chegara grávida e quando nasceu sua 
mãe tentou dar fim nela, mas, foi impedido 
pelo marido da madame e dada de presente 
para ela, foi criado por Honoré e tinha o 
péssimo costume de fugir.

No fim Violette a comprou pelo preço 
de duas cabritas, levou consigo o seu maior 
tesouro, que era uma boneca entalhada em 
madeira por Honoré como aquelas usadas 
nos rituais de vodu e simbolizava Erzuli a 
Loa da Maternidade e do Amor. Depois de 
algum tempo, Tété foge de Violette e é ajuda-
da por um escravo que a descobriu dormindo 
em um estábulo e a alimentou e mostrou o 
caminho para fora de Le Cap, esse escravo se 
arriscara demais por ela, pois a punição por 
ajudar um escravo a fugir era muito severa, 
nesse trecho é importante ressaltar a fala da 
personagem:

Nós, escravos, sabíamos que os que 
fugiam se escondiam nas montanhas, mas 
não sabíamos que atrás dos primeiros topos 
havia muitos outros, tantos que não se podia 
contar. (ALLENDE, 1942, p.49). E depois que 
volta é recebida por Loula com um bofetão e 
Violette a leva para o quarto onde repreende:

Aonde você acha que iria? Às mon-
tanhas? Não chegaria lá nunca. 
Somente uns poucos homens con-
seguem, os mais desesperados e 
valentes. Se, por um milagre, você 
conseguisse fugir da cidade, atra-
vessar as matas e os pântanos sem 
botar os pés nas plantações, onde 
seria devorada pelos cães, se você 
conseguisse enganar os milicianos, 
escapar dos demônios e das cobras 
venenosas e chegar as montanhas, 
os negros rebeldes a matariam. 
Diga-me para que iam querer uma 
menina como você. (ALLENDE, 
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1942, p.51.)

Tété e Violette se referiam era os cimar-
ronajes que eram um símbolo de resistência 
dos negros que fugiam das plantações, era 
necessária muita resistência física, coragem 
e uma ajuda alem para poder chegar com 
vida ao cimarronaje, lar dos negros rebeldes. 
Os negros rebeldes sempre eram ajudados 
pelos escravos alguns por medo e outros por 
esperar uma chance de se juntar a eles.

 Em um momento depois que eugenia 
já estava em Saint Lazare, Valmorain, alguns 
escravos, Cambray, eugenia e Tété fazem 
uma excursão a Le Cap para ver a execução 
de alguns negros rebeldes nesse momento 
pode se destacar uma passagem da influencia 
da religião dos negros. 

Cambray só tremia diante de mor-
tos-vivos, os zumbis, e esse medo 
não consistia em enfrentá-los, já 
que eram muito poucos e tímidos, 
mas em acabar transformado em 
um deles. O zumbi era um escravo 
de um bruxo, um bokor, e nem a 
morte podia libertá-lo, porque já 
estava morto. (ALLENDE, 1942, 
p.55.)

Essa era mais uma das historias conta-
das que traziam pânico aos brancos supers-
ticiosos, e sim uma historia verdadeira de 
pessoas que foram enterradas vivas e trazi-
das de volta por um feiticeiro, tudo graças a 
ervas endêmicas. Mas claro que não se pode 
esquecer a historia de Macandal, o mandin-
ga mágico que semeara a morte de muitos 
brancos no período de 1751 a 1757, ele era um 
muçulmano culto e que tinha conhecimentos 
em medicina e estudara a vegetação da região 
como diz a citação abaixo.

A vegetação da ilha era diferente 
daquela das regiões encantadas da 
sua juventude, mas ele começara a 
experimentar folhas, raízes, cas-
cas, cogumelos de diversos tipos e 
descobrira que algumas serviam 
para curar, outros para provocar 
sonhos e estados de transe, e ou-
tros mais para matar. (ALLENDE, 
1942, p.58) 

Macandal era o terror para os brancos 
e o herói para os negros, na época em que 
morriam os brancos após quem sabe beber 
uma garrafa de bebida alcoólica ou uma 

xícara de chocolate ou após uma sobremesa 
todos morriam, acreditavam que o mandinga 
poderia se fazer na forma de animais, e logo 
se viam os canaviais em chamas na escuri-
dão. Após torturarem uma menina de 12 
anos, conseguiram que entregasse o escon-
derijo de Mancadal, que fora queimado vivo 
e os negros acreditaram que ele tinha saído 
vivo na forma de um mosquito prometendo 
que voltaria. A crença em Mancadal foi um 
grande conforto assim como as cerimônias 
de vodu para que os escravos agüentassem 
as torturas, abusos, humilhações, mutilações 
e estupros rotineiros, todos viam Mancadal, 
na lebre, na iguana,... todos acreditaram que 
ele cumprira a promessa de que voltaria.

Na plantação em Saint Lazare  persona-
gens desenvolvem papeis centrais eles eram 
o Doutor parmentier, a mambo Tante Rose 
e Gambo. O Doutor Parmentier que fora 
chamado para os cuidados com a gravidez 
de Eugenia considerava muito as opiniões de 
Tante Rose e estudara os efeitos das folhas 
e ervas, parmentier não via o vodu de forma 
preconceituosa, defendia que era uma reli-
gião como outra qualquer e que dava sentido 
a vida miserável dos escravos.

Tante Rose suas palavras eram “não 
adianta nada eu ser livre se os outros conti-
nuarem escravos “ mas, mal sabiam que ela 
servia de contato entre os negros rebeldes e 
os escravos. Era uma a curandeira respeitada 
por  parmentier e temida por Cambray que 
temia que ela o enfeitiçasse.

Tante Rose era a mambo, em Saint La-
zare não havia hougan que são sacerdotes do 
vodu, as mambos e houngans eram respon-
sáveis por fazer hounfort que era a cerimônia 
do vodu. Numa crescente efervescência polí-
tica que estava a França na época, chegara a 
Saint Domingue a noticia da Declaração dos 
Direitos Humanos que deixara os brancos 
com muita inquietação e os affranchis com 
muita esperança de serem tratados com 
igualdade, reunidos em uma calenda que era 
onde os negros podiam se reunir aos som 
dos tambores pra dançar e serem por alguns 
momentos livres, Tante Rose explica que os 
Direitos Humanos não atingia os negros, 
teria que lutar pela liberdade pois essa não 
seria de graça, todos sabiam das centenas 
de negros que desapareciam das plantações 
vizinhas e que estavam se juntando aos re-
beldes.

No dia seguinte ao nascimento de Ro-
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sette houve uma Calenda, para eles era uma 
honra já que não se festejava a chegada de 
um bebê escravo nesse ponto vale destacar 
essa parte.

As mulheres prepararam a comida, 
os homens acenderam as fogueiras 
e as tochas, e tocaram os tambores 
no hounfort de Tante Rose.  Minha 
madrinha desenhou na terra, com 
uma fina linha de farinha de milho, 
a escrita sagrada do vévé do tron-
co central, o poteau-mitan, e por 
ali desceram os loas e montaram 
vários seguidores, mas não a mim. 
Tante Rose sacrificou uma gali-
nha: primeiro lhe quebrou as asas 
de depois arrancou a cabeça com 
os dentes, como se deve ser. Ofereci 
minha filha a Erzuli. Dancei e dan-
cei, os peitos pesados, os braços no 
alto, os quadris enlouquecidos, as 
pernas separadas do meu pensa-
mento, respondendo unicamente 
aos tambores. (ALLENDE, 1942, 
p.144) 

Nesse ponto é detalhada como eram 
feitas as calendas, o que pode se registrado 
é o fenômeno extraordinário da possessão, 
que para religiões como vodu e umbanda são 
tratados com uma visão diferente da visão 
do cristianismo.  E também a dança pode 
ser destacada, pois como ela relatava que 
sua mente estava desligada do corpo, esses 
fenômenos para os negros que viviam numa 
situação de degradante poderiam muito bem 
ter o efeito de um ópio para que os escravos 
não pensassem no trabalho, nos abusos e por 
alguns momentos poderiam estar livres em 
comunhão com os loas e os sons dos tambo-
res.

Depois de três dias fugindo de Cambray, 
Gambo chegava ao mundo dos fugitivos, ten-
do apenas as folhas mágicas de Tante Rose e 
se embrenhado em caminhos que só um louco 
ousaria, ao chegar na base de uma montanha 
sobe e ao chegar ao topo viu uma escada de 
rocha e uma encruzilhada e posteriormente 
duas sombras, repetiu a contrassenha que 
Tante Rose Tinha lhe dado, mas não obteve 
resposta, se certificou que não cheiravam 
a podridão ou cemitério, mas era apenas 
cheiros dos escravos conseqüentemente não 
eram zumbis. Posteriormente pediu per-
missão a Kalfou e Ghédé, mas também não 
obteve resposta.

Ao acordar se deparou com um mundo 
que acontecia paralelamente a aquele mundo 
de escravidão, lá ele escutara línguas, comi-
das e historia que era familiar a ele, um lugar 
como a África só que pobre e primitiva, ali ele 
confirmara que a mambo era contato com os 
negros rebeldes.

Com a declaração dos direitos humanos 
era acirrada a violência e rivalidade entre os 
brancos e mulatos, e com a política da colônia 
abalada conseqüência do processo revolucio-
nário que desenrolava na França e os negros 
se aproveitavam para se rebelar e fugir. Os 
brancos não deram muita importância a 
crescente rebelião, apenas quando em Bois 
Cayman, ao norte de Saint Domingue, foi 
que começaram a pelo menos comentar com 
seriedade. Tété dizia que vários espíritos se 
juntaram aos negros e lutaram lado a lado 
para derrotar o melhor exército da Europa, 
a respeito disso pode se destacar a fala de 
Zarité.

O encontro dos escravos em Bois 
Cayman Ocorreu em meados de 
agosto, numa noite quente e mo-
lhada pelo suor da terra e dos 
homens. Como correu a noticia? 
Dizem que a mensagem foi levada 
pelos tambores de calenda em ca-
lenda, de hounfort em hounfort, de 
ajoupa em ajoupa, o som dos tam-
bores viajava mais longe e mais 
rápido do que o barulho de um 
temporal, todas as pessoas conhe-
ciam a sua linguagem. (ALLENDE, 
1942, p.167.)

Outra vez é destaca a importância do 
vodu nas ações dos rebeldes, Gambo fora 
aceitos no grupo rebelde de Boukman. Os re-
beldes desceram as montanhas ruma a Bois 
Cayman, e Tante Rose chegara escoltada 
por um grupo de hounsis todas vestidas de 
branco. Boukman que era hougan prepara 
o hounfort, zarité dizia que erzuli acompa-
nhava Tante Rose desde de que deixara a 
habitacion Saint Lazare e a havia rejuvenes-
cido, agora se tornara incansável. Boukman 
tomava a palavra e pedia que o deus supremo 
Papa Bondye os levasse a vitoria, gritou 
uma palavra de ordem e todos os rebeldes 
o responderam com gritos eufórico, e assim 
continuou a cerimônia.

Então ogum desceu com o espírito de 
guerra, ogum-feraille, deus viril da armas, 
agressivo, irritado, perigoso e Erzuli soltou 
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Tante Rose para Dra passagem a Ogum, 
que a montou. [...] Ogum-feraille apontou 
o asson para o céu, e a voz do loa mais po-
deroso explodiu na boca de Tante Rose para 
exigir o fim da escravidão, clamar por uma 
rebelião total e indicar os chefes: Boukman, 
Jean-françois, Jeannot, Boisseau, Célestin, 
e vários outros. Não indicou Toussaint, 
porque, naquele momento, o homem que se 
transformaria na alma dos rebeldes estava 
na plantação em Bréda, onde servia como 
cocheiro. Assim, fica nítida a relação entre a 
vivência da religiosidade do vodu e a revolu-
ção.

Considerações finais
Antes rebeldes, agora revolucionários, 

a revolução negra no Haiti não poderia ter 
ocorrido em momento mais o oportuno em 
que a França estava enfraquecida por ter que 
lidar ainda com a sua revolução. As histórias 
contadas por James e Allende surpreendem 
pelo entrelaçamento de personagens que ti-
veram uma existência que marcou os rumos 
da humanidade. Com Allende e James pode 
ser possível que em um acampamento Gam-
bo conheça a Toussaint que fazia duas fun-
ções a de conselheiro de guerra e de médico. 
Gambo simpatizou por Toussaint e com sua 
personalidade porque estava obstinado em 
acabar com a escravidão em Saint Domingue, 
falava como pregador e rezava para Jesus dos 
brancos, gambo estava decidido se Toussaint 
se tornasse chefe e ele trocaria de bando para 
se abrigar nas asas dele, como Tante Rose 
havia lhe dito, a Z’etoile de Toussaint era a 
mais brilhante do céu.

É possível também que Zarité seja salva 
por ter sido montada pela deusa Erzuli com 
alegres sons de maracás e que conheça o 
sacerdote Père Antoine que era considerado 
santo, o qual tinha o hábito de fazer cami-
nhadas rezando para que as fortes tempes-
tades cessassem, em uma conversa com o 
santo Tété diz ter muito medo que a mulher 
de Valmorain descubra que Rosette é filha de 
seu esposo e tente se vingar.  Conteúdo do 
dialogo é bem a catolicismo.

[...]Não sou serva de Jesus, mom 
père. Sou serva dos loas que acom-
panharam minha mãe desde a gui-
né. Pertenço a Erzuli.
-Sim, filha, conheço sua Erzuli – 
sorriu o sacerdote. -  meu Deus é 
o mesmo Papa Bondye seu , mas 

com outro nome. Seus loas são 
como meus santos. No coração hu-
mano há espaço para todas as di-
vindades.
-o vodu era proibido em Saint Do-
mingue, mom père.
-aqui você pode continuar com seu 
vodu, minha filha, porque nim-
guem se importa, desde de que não 
haja escândalo. (ALLENDE, 1942, 
p.291)

Interessante notar que Bodye tem uma 
sonoridade muito semelhante a Bon Dieu.  A 
guerra continuou e Lerlec perdera quase de 
30 mil homens antes de morrer. Toussaint 
Louverture morrera em 1802 numa cela 
fria nos Alpes. Tété descobre que Toussaint 
estava morto através de uma música canta na 
língua creole, em que dizia que seus soldados 
foram enterrados junto com a liberdade (La 
Liberté), descobre que gambo havia morrido. 
A música dizia também que Dessalines que 
agora governava a ilha traíra a revolução pois 
vendera pessoas como escravas, e que La 
Liberté se transformará em um lobo e agora 
o rondava.

No fim, as histórias se contam e se en-
contram no significado da palavra liberdade 
e assim como Zarité foi à a praça do Congo 
onde dança lembrando das palavras de Ho-
noré, “dance Zarité”, a luta pela liberdade 
ficou registrada pela força da religiosidade 
de um povo.
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Introdução
As conquistas das pessoas com defi-

ciência são ainda recentes, se consideradas 
sob o ponto de vista histórico, o progresso 
se deu praticamente no século XX. Apesar 
do avanço verificado na legislação quanto 
aos direitos dessas pessoas, constata-se que 
falta muito para que esses direitos sejam 
efetivados na vida prática. Isso se dá porque, 
paralelamente ao amparo legal dos direitos 
das pessoas com deficiência, é imprescindí-
vel uma mudança de ordem cultural.

A Inclusão Escolar é uma proposta que 
representa valores simbólicos importantes, 
condizentes com a igualdade de direitos e de 
oportunidades educacionais para todos. A 
dignidade, os direitos individuais e coletivos 
garantidos pela Constituição Federal impõem 
às autoridades e à sociedade brasileira a obri-
gatoriedade de efetivar a política de inclusão 
com um direito público para que as pessoas 
com deficiência tenham a oportunidade de 
preparar-se para vida em comunidade.

A Educação Especial está inserida nos 
diferentes níveis de educação escolar: edu-
cação básica (abrangendo educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio), educa-
ção superior, educação de jovens e adultos, 
educação profissional e educação indígena, 
na qual relatamos neste artigo, em especial, 
a necessidade de atendimento educacional 
especializado aos indígenas em situação de 
deficiência ou necessidades educacionais 
especiais, que hoje buscam alternativas de 
melhores condições de educação de qualida-
de que levem em consideração seus costumes 
crenças e tradições.

“Os seres humanos são diferentes, per-
tencem a grupos variados, convivem e desen-
volvem-se em culturas distintas. São então 
diferentes de direitos. É o chamado direito a 
diferença, o direito de ser sendo diferente”. 
(FERREIRA e GUIMARAES, 2003, p.37). 

Neste sentido, entendemos que cada 
povo, tem sua própria cultura. Os Poyanawa 
sentem a necessidade de um olhar inclusivo 
as crianças com deficiência em sua aldeia não 
dicotomizada de seus costumes, crenças e 
principalmente sua língua materna, o que se 
faz preciso e necessário em suas vidas. Este 
presente trabalho tem por objetivo apresen-
tar a inclusão de deficientes indígenas e a 
orientação Pedagógica ao Atendimento Edu-
cacional Especializado na Escola Estadual 
indígena Ixubay Rabui Puyanawa, localizada 
na Reserva Indígena Puyanawa, Barão - zona 
rural, localizado no Município de Mâncio 
Lima-Ac, oferecida pelo NAPI – Núcleo de 
Apoio Pedagógico a Inclusão da SEE do mu-
nicípio de Cruzeiro do Sul – Acre.

Conhecendo um pouco da história 
dos Puyanawa

A vida dos antepassados da tribo indíge-
na Puyanawa foi marcada por um longo pro-
cesso de dominação, trabalho escravo e junto 
o desaparecimento de sua cultura e sua lín-
gua, no final do século XIX. Esse crescimento 
se deu por conta da extração da borracha e 
do caucho (arvore que faz borracha inferior a 
seringueira), árvores existentes em seu meio, 
a qual se extraia látex, transformando em 
borracha, produto que era riqueza para os 
fazendeiros dos arredores. Esses índios esta-
vam localizados nas cabeceiras dos afluentes 
do baixo rio Moa. Os primeiros contatos com 
os não-índios não foi agradável, pois, muitos 
foram mortos por confrontos, e os que foram 
pegos a força, foram obrigados a trabalhar 
nos seringais, principalmente na fazenda 
do Coronel Mâncio Agostinho Rodrigues de 
Lima, importantes fazendeiro da região. O 
modo natural de ser e viver dos Puyanawa 
passou a ser modificados. Principalmente 
a sua língua materna, que foi forçada a ser 
usada a nossa.



1193

Tinham costumes como a tatuagem fa-
cial, tratava-se de uma linha que ia da altura 
da boca à altura do lóbulo da orelha. Nessa 
época somente os velhos sabiam fazer cestos, 
arcos e flechas, adornos corporais, redes de 
dormir e potes de barro, suas casas eram tér-
reas, com as partes laterais da cobertura che-
gando até o chão, sem paredes, tendo apenas 
uma abertura da altura de um homem, na 
frente e outra no fundo, mais adiante, conta-
se que os mesmos moravam perto um dos 
outros, as casas eram construídas, segundo o 
estilo regional: duas águas, de madeira ou de 
paxiúba (espécie de palmeira) sobre estacas.

Após a morte do Coronel Mâncio Agos-
tinho Rodrigues de Lima, em 1950, os Puya-
nawa foram liberados do regime de servidão, 
e com isso fizeram roçados para as suas 
famílias, algo que até então eram impedidos 
de fazer. Continuaram a produzir borracha. 
Suas casas a partir do ano de 2006, já eram 
em sua maioria, construídas com base em 
alvenaria e paredes de madeira, e a cober-
tura feita de telhas brasilit, no formato de 
duas águas sem varandas, apenas com duas 
pequenas janelas na frente, o que continua 
até hoje.

Apenas em 1977 a FUNAI realizou os 
primeiros estudos para identificação da Ter-
ra Indígena Puyanawa, que foi homologada 
em 2001. Hoje, não existem critérios para 
determinar quem é o dono de um determi-
nado espaço de terra. Os moradores cercam 
o quintal do tamanho que acham ideal para 
a sua família e passam a cuidar deste espaço. 
Existe luz para todas as casas, o que não 
tinha antes. As atividades produtivas dos Pu-
yanawa têm base forte na agricultura. Cada 
família nuclear possui sua roça, produzindo 
principalmente para o consumo familiar. 
Plantam mandioca (maniva), milho, feijão 
peruano, mudubim branco de sete semanas 
e arigó, arroz, banana, cana-de-açúcar e 
alguns pés de café.

Integrados à economia regional, vendem 
farinha, ovos e porcos conforme o sistema 
de comercio da região, ou seja, os interme-
diários de Cruzeiro do Sul ou de povoados 
próximos da aldeia Puyanawa, adquirindo, 
em contrapartida, roupas, sal e outros pro-
dutos. A seringa continua sendo um produto 
comercializado na região. Atualmente essa 
etnia é composta por 562 integrantes, habi-
tando as comunidades Barão do Rio Branco e 
Ipiranga. Pertence a família lingüística pano.

Em se falando em educação, a etnia 
Puyanawa em 1914 a prefeitura de Cruzeiro 
do Sul, a qual na época pertencia todos os 
municípios próximos, criaram uma escola 
primária onde os adultos e as crianças Puya-
nawa recebiam instruções. Os dominantes da 
época não permitiam que os índios falassem 
sua língua materna na escola, em nenhum 
tipo de conversação. O objetivo da domina-
ção era ensinar os índios a ler e a escrever em 
português.

Assim, a sua língua perdia pela força 
do dominador. Hoje, Railda Manaitá, a 
índia mais antiga, única sobrevivente que 
ainda fala Puyanawa, conta que se não fosse 
sua teimosia e não tivesse curiosidade e 
insistência não teria aprendido a falar sua 
língua. Assim, passou despercebida dos 
patrões e se tornou, no presente momento, 
a única falante proficiente (ativa) da língua 
Puyanawa. Ela tem a tarefa atualmente de 
repassar a toda a comunidade o que ainda 
sabe da língua Puyanawa. O que vem se 
tornando difícil, a cada dia por conta de sua 
idade avançada, pelos problemas de saúde 
que vão se agravando, pela distancia de sua 
residência até a Escola Estadual, antes 13 de 
maio que a partir de 18 de abril de 2004 no 
governo de Jorge Viana, passou a se chamar 
Escola Estadual Ixubãy Rabui Puyanawa, 
construída nos moldes das malocas, feita de 
madeira, com salas revestidas de assoalho, 
identificadas com placas indicativas escritas 
em português e Puyanawa (contendo o nome 
e o numero do espaço), algumas decoradas 
com cartazes como o alfabeto em português 
e Puyanawa, todas possuem quadro de giz, 
são limpas e arejadas. Hoje, ainda existem 22 
índios puros, mas não totalmente dotados da 
língua materna. Os Puyanawa não deixam a 
esperança do grande desafio que é resgatar a 
cultura e aproximá-la das crianças por meio 
do currículo escolar. “Mais do que discutir 
uma Educação diferenciada, defendemos 
que cada povo encontre o melhor caminho 
para atender às suas especificidades”. Maria 
do Socorro de Oliveira, coordenadora da 
Educação Indígena no estado do Acre. 

O Atendimento Educacional Espe-
cializado (AEE) e a Orientação  Pe-
dagógica

A Educação Especial, no contexto da 
nova Política Nacional de Educação Especial 
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na perspectiva da Educação Inclusiva, é de-
finida como uma modalidade de ensino que 
perpassa todos os níveis, etapas e modalida-
des de educação.

Nas diretrizes das políticas publicas é 
possível perceber o grande enfoque destina-
do ao atendimento educacional especializado 
(AEE) cabendo à educação especial realizá
-lo, utilizar serviços e recursos próprios desse 
atendimento e orientar alunos e professores 
quanto à utilização destes serviços e recursos 
em sala de aula (BRASIL, 2008).

O atendimento educacional especializa-
do, no contexto da nova política, acaba por 
se configurar como espaço privilegiado da 
educação especial e de responsabilidade da 
mesma. Com enfoque ao caráter complemen-
tar e suplementar deste atendimento não 
confundindo a reforço escolar, a natureza 
das atividades que se diferenciam das reali-
zadas em sala de aula e a articulação deste 
atendimento com a proposta pedagógica do 
ensino comum.

O atendimento educacional es-
pecializado identifica, elabora e 
organiza recursos pedagógicos e 
de acessibilidade que eliminem as 
barreiras para a plena participa-
ção dos alunos considerando suas 
necessidades específicas. As ati-
vidades desenvolvidas no atendi-
mento educacional especializado 
diferenciam-se daquelas realiza-
das na sala de aula comum, não 
sendo substitutivas à escolariza-
ção. Esse atendimento complemen-
ta e/ou suplementa a formação 
dos alunos com vistas à autonomia 
e independência na escola e fora 
dela. (...) Ao longo de todo o pro-
cesso de escolarização, esse aten-
dimento deve estar articulado com 
a proposta pedagógica do ensino 
comum. (BRASIL, 2008, p. 16)

Alunos com deficiência e os demais, que 
são público alvo da Educação Especial, pre-
cisam ser atendidos nas suas especificidades, 
para que possam participar ativamente do 
ensino comum. O AEE deve se articular com 
a proposta da escola comum, embora suas 
atividades se diferenciem das realizadas em 
salas de aula de ensino comum, é organizado 
para suprir as necessidades de acesso ao co-
nhecimento e à participação dos alunos com 
deficiência e dos demais que são público alvo 

da Educação Especial, nas escolas comuns, 
constitui oferta obrigatória dos sistemas de 
ensino, embora participar do AEE seja uma 
decisão do aluno e/ou de seus pais/respon-
sáveis.

O AEE também está presente como 
serviço da Educação Especial na educação 
indígena, do campo e quilombola e nos 
projetos pedagógicos construídos com base 
nas diferenças socioculturais desses grupos. 
É realizado no período inverso ao da classe 
comum freqüentada pelo aluno e, PREFE-
RENCIALMENTE, na própria escola desse 
aluno, sendo a escola um lugar em que esse 
aluno está sendo formado para a vida públi-
ca, construindo sua identidade a partir dos 
confrontos com as diferenças e da convivên-
cia com o outro. 

O direito ao Atendimento Educacional 
Especializado prevê nos artigos 58,59 e 60 da 
LDBEN (Lei nº 9394/96) e também consta 
na Constituição Federal que relata o seguin-
te: 

Art.: 58. Entende-se por Educação 
Especial, para os efeitos desta Lei, a mo-
dalidade de Educação Escolar, oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos portadores de necessidades 
especiais.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços 
de apoio especializados, na escola regular, 
para atender às peculiaridades da clientela 
da educação especial.

§ 2º O Atendimento Educacional será 
feito em classes, escolas ou serviços especia-
lizados, sempre que, em função das condi-
ções especificas dos alunos, não for possível a 
sua integração nas classes comuns de ensino 
regular.

O direito à igualdade de todos à educa-
ção está garantido expressamente previsto 
na nossa Constituição/88 (art. 5º.) e trata 
nos artigos 205 e seguintes, do direito de 
TODOS à educação.

É função do professor de AEE organizar 
situações que favoreçam o desenvolvimento 
do aluno com deficiência, e, que estimulem 
o desenvolvimento cognitivo e da aprendi-
zagem. É também o seu papel produzir ma-
teriais didáticos, tendo em vista as necessi-
dades especificas desses alunos. O professor 
exerce um papel importante na construção 
do conhecimento do aluno.

Para que aconteça um atendimento 
educacional de qualidade faz-se necessário 
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a orientação pedagógica. A Orientação Peda-
gógica é desenvolvida no intuito de aprimo-
rar o atendimento educacional especializado 
do professor na sala de recursos, buscando 
novas estratégias e metodologias para uma 
educação de qualidade refletida na sala de 
aula regular e no meio social. O que se torna 
de suma importância, pois, na atuação a 
orientação na escola Ixubay Rabui Puyana-
wa, a professora atende nove alunos, dentre 
eles, dois não conseguem chegar até a escola, 
fazendo-se necessário chegar a sua casa  o 
atendimento domiciliar feita também pela 
professora de AEE. Os alunos atendidos tem  
deficiência múltipla, intelectual e surdez.

O AEE acontece com a ajuda mútua 
da orientação pedagógica, pois, atuar como 
orientador pedagógico no AEE exige desem-
penho, e conhecimento abrangente a respei-
to da educação inclusiva. E de fundamental 
para a sua função o meio o qual age, realiza 
um trabalho coletivo e articulado principal-
mente com o professor de AEE. 

Segundo BRANDÃO, esse profissional
Deve cumprir seu papel de ajudar 
na elaboração de projetos e na 
concretização de ações que tornem 
as escolas espaços abertos para 
todos, onde as diferenças são valo-
rizadas, através de projetos inclu-
sivos de educação. Espaço educati-
vo de formação de personalidades 
humanas, independentes, dotada 
de consciência critica. Locais onde 
os alunos aprendem a ser respon-
sáveis e comprometidos com o 
mundo no qual vivem. Ambientes 
educativos onde se aprender va-
lorizar as diferenças pela a convi-
vência entre as pessoas, pelo exem-
plo dos educadores, pelo o ensino 
que acontece nas salas de aulas, 
pelas relações sócio afetivos, que, 
ali estabelecem. São contextos edu-
cacionais em que todos os educan-
dos têm a oportunidade de apren-
der e se desenvolver na interação 
com outros educandos. (2005, p. 3)

Assim, entendemos que cabe ao orien-
tador pedagógico fazer a mediação dos 
processos relacionais que acontece dentro 
do contexto escolar, com interesse a atender 
a diversidade dos alunos no sentido de ga-
rantir uma educação inclusiva de qualidade. 
Neste sentido, é  imprescindível a orientação 
pedagógica no AEE, para que possa promove 

a integração entre as propostas que trazem 
a LDB, decretos, pareceres, ao fazer pedagó-
gico no cotidiano dos professores de AEE. A 
orientação cabe buscar junto com a equipe a 
melhor maneira de interagir com a comuni-
dade escolar e os desafios que as limitações 
impõem as crianças com deficiência.

Analise dos resultados: A inclusão 
de alunos indígenas na aldeia Puya-
nawa e a orientação pedagógica no 
Município de Mâncio Lima – Acre

A educação para todos preconizada pela 
legislação continua sendo um grande desafio, 
levando em consideração as especificidades 
em diminuir a distancia entre o que está 
garantido na legislação e as ações colocadas 
em praticas. A compreensão de que uma 
escola inclusiva constrói com metodologias 
diferencias alicerça a garantia de que todos 
são atendidos, independentes de sua necessi-
dades, assegurando o acesso, a permanência, 
o percurso e o sucesso no processo de esco-
larização, oferecendo a todos um ensino de 
qualidade.

Ao longo dessa vivencia realizamos 
contato direto com toda a escola Ixubay 
Rabui Puyanawa – campo de investigação. 
Utilizamos, análise de documentos legais, 
programas e ações que contemplem os 
interesses de uma escola inclusiva, onde os 
sujeitos foram a gestão escolar, professores 
regentes, professora de atendimento edu-
cacional especializado e a família, através 
de reuniões, palestras, oficinas e orientação 
pedagógica ao AEE.

Quanto aos aspectos metodológicos 
discutiremos com enfoques qualitativas 
pesquisas bibliográficas, onde serão con-
sultados alguns autores e políticas publicas, 
como: Brandão, Fávero, Fonseca, Política de 
Educação Especial, na Perspectiva Inclusiva 
SEESP/MEC, entre outros. 

A metodologia utilizada possibilitou 
uma visão da forma de como foi acontecendo 
o processo de inclusão dos alunos com defi-
ciência na construção de uma escola inclusi-
va. O AEE com alunos índios no município 
de Mâncio Lima é um trabalho pioneiro e 
um desafio para a inclusão no município de 
Cruzeiro do Sul - Acre, pois nunca tínhamos 
incluído nenhum aluno com deficiência 
sendo indígena, no que se refere a o AEE e 
a orientação pedagógica, perpassando sua 
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cultura escolar em busca de uma transforma-
ção para se tornar um ambiente educacional 
inclusivo.

Neste sentido, a identificação se deu em 
agosto de 2011, uma equipe da estatística da 
SEE de Rio Branco-Acre, junto com dois téc-
nicos da Educação Especial, vieram realizar o 
censo no município de Cruzeiro do Sul Mân-
cio Lima e Rodrigues Alves. No município 
de Mâncio Lima a equipe foi informada pelo 
técnico indígena que na aldeia Puyanawa 
existiam crianças com deficiência que não 
freqüentavam a escola. Diante da situação os 
técnicos foram à aldeia Puyanawa, convida-
ram os pais e a comunidade para um encon-
tro de sensibilização. Nesta sensibilização foi 
apresentado um vídeo/MEC sobre crianças 
surdas em uma aldeia no Estado de Mato 
Grosso, também foi sistematizada a política 
da educação especial, onde foi apresentado 
como se daria o Atendimento Educacional 
Especializado se seus filhos freqüentassem a 
escola.

Após a reunião foi dado um espaço 
para os pais relatarem o porquê dos filhos 
não estarem freqüentando a escola, no qual 
a resposta foi unânime: não acreditavam no 
potencial dos professores para trabalhar com 
seus filhos. Então a equipe expôs o funciona-
mento da Sala de Recursos, ou seja, a organi-
zação e a contratação de um profissional da 
área ou alguém formado em magistério que 
se disponibilizassem a se capacitar na área 
da Educação Inclusiva.  

As novas possibilidades surgiram, pois, 
a escola concordou com o AEE, foi esco-
lhida uma professora da aldeia  que tinha 
experiência com a educação, mas não deu 
certo, pois estava perto de se aposentar. A 
equipe informou sobre o perfil do professor 
de AEE, a gestão da escola, a gestora tinha 
duas senhoras para indicar, mas como na 
aldeia quando surgem oportunidades como 
esta acontece sorteio, foi realizado um 
sorteio e ficou uma professora descendente 
indígena com formação em magistério, mas 
foi preciso a autorização do Cacique Joel 
para a contratação. A professora, não tinha 
formação inicial no AEE, porem foi deixado 
um material para estudo e a gestão se propôs 
em ajudá-la. Foi necessária a ida da equipe 
do NAPI para explicar melhor o AEE.  

Ainda no ano de 2011, iniciou o traba-
lho da professora de AEE  com as visitas às 
famílias para conhecer melhor o ambiente 

em que as crianças se encontravam e o AEE 
na escola. A mesma trabalhava e trabalha 
através de jogos, alfabeto móvel, cédulas de 
dinheiro, vídeos, atividades no computador 
e atividades variadas como vôlei, pula corda, 
e passeios em igarapés para estudar sua 
natureza. A professora muito comprometida 
com o seu trabalho percorria do Barão do Rio 
Branco até Mâncio Lima 28 km para partici-
par dos estudos informais do AEE. Mais uma 
visita foi feita pela coordenadora do NAPI 
a escola para convidar a professora de AEE 
para as formações e orientações no municí-
pio de Cruzeiro do Sul. Pois no referido mu-
nicípio os estudos é bem mais aprofundado, 
pois atende os municípios do Vale do Juruá.

No ano de 2012, a orientação do AEE 
no município de Cruzeiro do Sul, com as (o) 
Orientadoras (es)  Pedagógicas(os) do NAPI 
(Núcleo de Apoio Pedagógico a Inclusão)  no 
mês de fevereiro com estudos referente ao 
atendimento educacional especializado.

Sob efeito da nossa orientação a profes-
sora de AEE organizou uma reunião com os 
pais e a comunidade escolar realizada na es-
cola Ixubay Rabui Puyanawa, expondo tudo 
que absorveu da orientação. Com isso, faci-
litou nosso encontro na referida escola em 
março de 2012 com o objetivo de aprimorar 
a orientação na escola e na família. Os pais e 
a gestão da escola estavam presentes e nos 
passou firmeza em aceitar o AEE na escola.   
Visitas foram feitas para orientar a PAEE e 
levar uma variedade de jogos e atividades 
para ser trabalhada. A escola não disponi-
biliza de recursos e por conta disso, o NAPI 
pensando em uma qualidade significativa de 
aprendizagem dos alunos especiais ofereceu 
este apoio. Ao conversarmos com a escola 
sobre a importância de ações, definições da 
educação especial no Projeto Político peda-
gógico da escola, a ex diretora nos informou 
que antes era somente um PPP para todas as 
escolas, agora o histórico da escola e o PPP 
ainda se encontra em revisão na secretaria 
indígena.

As crianças e os jovens atendidos gostam 
muito dos momentos na improvisada sala de 
recursos da escola Ixubay Rabui Puyanawa, 
onde a mesma funciona na sala dos profes-
sores recebendo entre crianças e jovens nove 
alunos especiais com diferentes deficiências 
dentre elas surdez e deficiência intelectual. A 
escola é bem receptiva, o que torna possível 
a construção de saberes até então adorme-
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cido, pois a aldeia não sabia que as pessoas 
especiais precisavam está na escola e muito 
menos o apoio que temos oferecido e vamos 
oferecer no decorrer educacional da escola. 

Sentir a necessidade de expandir re-
cursos e apoio as crianças com deficiência, 
fez com que a ousadia da entrada de novas 
visões inclusivas adentra-se a escola. A 
equipe dos técnicos de Rio Branco pediu 
uma autorização para abrir a sala de recur-
sos ao cacique da aldeia, como já tinha dois 
alunos matriculados na escola, foi realizada 
a matricula dos demais alunos. Com isso, a 
instituição foi cadastrada no censo, para que 
a mesma fosse contemplada com uma sala de 
recursos, pois funciona em espaço alternati-
vo. Ao final da reunião foi elaborada uma ata 
assinada pelos pais e a comunidade escolar 
com o comprometimento da participação e a 
realização do AEE.

“O ser humano pode modificar-se por 
efeitos da educação e, ao mudar a sua estru-
tura de informação formação e transforma-
ção do envolvimento, pode adquirir novas 
possibilidades e novas capacidades”. (FON-
SECA, 1995). Estamos num tempo histórico 
capaz de criar novos espaços e concepções 
educacionais, colaborativos, dinâmicos, fle-
xíveis E é nisto que a escola deve centrar sua 
atenção: como se podem criar possibilidades 
de aprendizagem no contexto escolar, inter-
pondo uma substancial mudança de foco, 
onde as dificuldades não são aprendidas sim-
plesmente como fatores inerentes à condição 
biológica, mas como, também, provenientes 
das limitações do contexto social, no caso, 
escolar.

Considerações finais 
A forma de como se origina uma cultura, 

define bem a evolução do processo educativo 
de um determinado lugar. A cultura não é 
apenas um conjunto de descobertas que a 
escola transmite enquanto cultura letrada 
e sim como tudo aquilo que a sociedade 
determina como valores a serem passados 
de geração em geração. As trocas culturais 
e as influencias mútuas são conseqüências 
da variedade de culturas existentes e do 
contato entre elas. Quando esse contato 
acontece com o intuito de trocar e não de 
aniquilar ou sobrepor-se a cultura do outro, 
os resultados são favoráveis e a promoção 
acontece em ambas as partes resultando em 

conhecimento. Assim, nosso interesse em 
adentrar a educação na escola Ixubay Rabui 
Puyanawa era e é exclusivamente para somar 
com sua cultura escolar com o atendimento 
educacional especializado para os índios 
com deficiência que estavam dentro e os que 
se encontraram fora do ambiente escolar. O 
envolvimento do AEE contempla o apoio em 
conjunto com sua cultura. 

Um pressuposto básico de nosso traba-
lho é a mediação. A forma como o professor 
trabalha as estratégias que ele utiliza para 
atuar diante do grau de comprometimento 
em que a criança se encontra para mediar, 
são definitivas para a aprendizagem do aluno. 
Uma prática realmente mediadora implica 
um trabalho intencionalmente organizado 
para que o aluno, com ajuda, adquira sua 
autonomia global dentro de suas possibili-
dades, e a compreensão que o aluno tem seu 
limite como todas as outras crianças.

Como resultados alcançados a escola 
Ixubay Rabui Puyanawa no Município de 
Mâncio Lima, aceitou a inclusão e o apoio do 
NAPI, com isso a conquista de enriquecer os 
saberes da PAEE em sua atuação pedagógica, 
a confiança das famílias e o brilho no olhar 
das crianças especiais que estavam fora da 
escola, porque antes da nossa orientação 
tinha duas crianças especiais matriculadas 
passando despercebidas, hoje tem mais sete 
matriculadas e todos com o apoio necessário 
para que aconteça uma educação de qualida-
de

A orientação pedagógica no AEE que 
estamos realizando na escola Ixubay Rabuy 
Puyanawa mostra que o apoio pedagógico 
especializados é fundamental para o AEE dos 
alunos que frequentam a classe comum. Jus-
tamente por isso, tornou-se imprescindível 
esclarecemos a toda a comunidade escolar 
a necessidade e a compreensão do conheci-
mento e aceitação das políticas publicas de 
inclusão e da implantação das praticas inclu-
sivas no âmbito escolar e na sociedade em 
geral, visto que o papel fundamental da es-
cola é a permanência e o desenvolvimento do 
aluno com e sem necessidades educacionais 
especiais no decorrer de toda a escolarização.

A descoberta e aceitação das necessida-
des educacionais especiais na escola Ixubay 
Rabuy Puyanawa foi um desafio e satisfação 
de nós como orientadoras pedagógica no 
AEE, mas é valido ressaltar a carência de 
espaço, mobiliário e com isso surge à neces-
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sidade de recursos pedagógicos e financeiros 
para a escola e para a professora de aten-
dimento educacional especializado, pois, 
custeia no que pode para aprimorar seus 
conhecimentos, inclusive sonhava em cursar 
uma faculdade e hoje está realizando, pois já 
iniciou o curso de pedagogia.  

Assim sendo, o presente trabalho 
relatou a necessidade da educação escolar, 
especialmente daquela oferecida aos alunos 
com necessidades educacionais especiais, 
especificamente na escola indígena Ixubay 
Rabuy Puyanawa, enfatizando a inclusão 
desses alunos no ensino regular e na sala de 
recursos sob e a orientação pedagógica no 
AEE à professora indígena Marcilene, pois a 
escola não se constitui apenas uma referen-
cia geográfica espacial, mas um universo de 
convivência construtiva de desenvolvimento 
social, ético e cultural que envolve, necessa-
riamente, a educação, sobretudo a educação 
especial.

Nossas expectativas em inovar, construir 
e assegurar os direitos das crianças especiais 
em todos os aspectos inclusivos foi construí-
do um caminho que promete sucessos, pois, 
em nenhum momento, sentimos rejeição das 
pessoas envolvidas em nos receber e aceitar 
a inclusão dos alunos deficientes indígenas, 
a alteridade, ou seja, os representantes, pais 
e professores colocando-se no lugar dos seus 
filhos ou seus alunos e entendendo que nos-
so apoio só iria engrandecer a vida de seus 
filhos dentro e fora da escola. Mostramos 
responsabilidade e compromisso em ajudá
-los e ganhamos confiança, pois os Puyanawa 
não deixam qualquer instituição ou pessoas 
adentrarem sua aldeia. Muitos entraram, 
prometeram trazer ajudas financeiras e só 
enganaram para se beneficiarem. Ex: em 
nossas visitas precisamos pedir autorização 
para tirar fotos. Foi nesse sentido que enga-
naram, em fotos. 

O trabalho de orientação pedagógica e 
o atendimento educacional especializado na 
escola Ixubay Rabui Puyanawa, continuam 
com o olhar de abrir caminhos para a con-
quista do saber dentro e fora do âmbito esco-
lar das crianças com deficiência, servindo de 
ponte do saber adquirido com o que a escola 
traz. Espera-se que o estimulo ao exercício de 
entender as crianças como a heterogeneida-
de em lugar da homogeneidade, a construção 
de saberes com os já construídos em lugar da 
sua mera transmissão, a promoção da apren-

dizagem para todos em lugar da seleção dos 
alunos tidos como “melhor” e a cooperação 
em lugar da competição. 
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Fazendo é que se aprende: uma experiência de criação teatral

Roseli Anater1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima

Introdução
Quando optei por desenvolver esse 

trabalho com os alunos, a ideia era trabalhar 
Teatro de uma maneira diferenciada. A gran-
de incógnita era saber se daria certo, uma 
vez que, era apenas uma ideia e o desafio era 
colocá-la em prática.

Juntamente com toda a parte prática 
de criação do texto, considerava também, 
muito importante o conhecimento de como 
se deu a evolução do Teatro ao longo da 
história, tanto no Brasil como no mundo. 
Dessa forma, paralelamente aos momentos 
de criação do roteiro, fomos conhecendo e 
contextualizando cada período da História 
do Teatro. Na sequência, iniciaram-se as 
apresentações, que aconteceram na sala de 
teatro do Complexo de Artes.  Ao final fazía-
mos uma avaliação que tinha como objetivo 
não a crítica pela crítica, mas a reflexão sobre 
os pontos fortes dos grupos e as dificuldades 
observadas. Essa avaliação, ao final de cada 
aula, era importante também para os próxi-
mos grupos a se apresentarem, pois servia de 
parâmetro para as futuras atuações.

O resultado desse trabalho é o que será 
apresentado a seguir. Por uma questão de or-
dem e sequência, selecionei os trabalhos de 
dois grupos. Portanto, os desenhos e textos, e 
as imagens fotográficas que serão apresenta-
das ao longo do trabalho se referem aos dois 
grupos, que serão identificados como Grupos 
1 e 2. Acredito assim, que a apresentação fica 
mais coerente e pode-se observar a evolução 
do trabalho.

O início de tudo
Solicitei aos alunos que se organizassem 

em duplas, entreguei-lhes uma folha em 
branco e pedi para que num espaço de 18 x 
25 cm criassem um desenho figurativo para 
o qual teriam total liberdade de criação. Vale 
ressaltar que o espaço delimitado tinha dois 
objetivos: primeiro, o simples exercício do 
uso da régua, pois muitos alunos ainda têm 
dificuldade para usar um instrumento escolar 
tão elementar; segundo, exercitar o fato de 
terem que lidar com um critério que restrin-
gia seu espaço de criação, contrapondo-se à 

total liberdade para desenharem as imagens 
que quisessem. Louis Porcher coloca de ma-
neira precisa a necessidade do equilíbrio en-
tre o autoritarismo tradicional que fazia com 
que todos os alunos desenhassem a mesma 
coisa e que, “para liberar a criança, não basta 
confiar inteiramente nela, é preciso também 
dar-lhe os meios para a realização dessa li-
berdade”. (PORCHER, 1982, p. 15). Ou seja, 
dosar o limite entre um extremo e outro é 
dar ao aluno as condições necessárias para 
expressar com espontaneidade seus senti-
mentos, assim como dar-lhe condições de 
desenvolver a capacidade de seguir normas, 
estabelecer critérios e os cumprir, para no 
futuro saber planejar e organizar suas ações, 
desde as mais simples às mais complexas. 

Habitualmente apresento a eles os 
objetivos da atividade proposta, o que dessa 
vez não ocorreu. Eles questionaram e ape-
nas ponderei que fazia parte do objetivo do 
trabalho, que no momento oportuno eles 
seriam informados, portanto, precisava que 
confiassem. Depois do desenho pronto, pedi 
a eles para que destacassem um elemento, 
aquele que consideravam o principal, o mais 
importante. Poderiam fazer isso reforçando 
o traço ou colorindo. 

Com os desenhos prontos pedi que a 
partir do elemento destacado e da imagem 
como um todo, criassem um texto. Uma 
história em que o personagem principal seria 
o elemento que destacaram. A princípio de-
monstraram resistência, mas pedi novamen-
te que confiassem e deixassem a imaginação 
fluir, pois eles tinham plenas condições de 
criar um texto original e inédito. 

Imagens com os respectivos textos de 
dois grupos:

Fig 1  -  Grupo 1 – alunos Denilton e Gabriela
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Fig. 2  -  Grupo 1 – alunos Denilton e Gabriela

Fig. 3  -  Grupo 2 – alunas Yasmim  e Nathália

Fig. 4  -   Grupo 2 – alunas Yasmim e Nathália

Na semana seguinte, propus que se or-
ganizassem em grupos de três duplas. Cada 
dupla apresentaria seu desenho e história 
às outras duplas do grupo. Com a formação 
desses grupos, a próxima etapa consistia 
em elaborar um novo texto agregando as 
três histórias. A partir de então, passei a 
apresentar à turma a proposta do projeto 
justificando que, para fugir de um texto 
teatral predeterminado, usei como estratégia 
a criação do desenho figurativo destacando 
um elemento como figura principal de uma 
pequena história. Era uma forma de garan-
tirmos um texto original. 

A partir desse momento, ficou esclare-
cido que eles estariam criando um roteiro 
cuja finalidade era uma dramatização. Ao 
mesmo tempo em que demonstraram resis-
tência, principalmente questionando como 
poderiam construir um texto, partindo de 
histórias tão diferentes, ficou evidente que 
consegui surpreendê-los. Stella Adler em seu 
livro Técnica da Representação Teatral, diz 
que: 

Noventa e nove por cento do que 
você vê e usa no palco vêm da 
imaginação. Em cena, você nunca 
usará seu próprio nome e persona-
lidade, nem estará em sua própria 
casa. Cada pessoa com quem fala 
terá sido criada pela imaginação 
do dramaturgo. Cada circunstân-
cia em que se encontre será ima-
ginária. E, desse modo, cada pa-
lavra, cada ação, deve ter origem 
na imaginação do ator. Se um fato 
não conseguir passar por sua ima-
ginação de ator, ele parecerá falso. 
(ADLER, 2005, p. 39).

Passaram, então, a demonstrar curiosi-
dade para ver o resultado final. Como traba-
lhava com turmas de quatro cursos diferen-
tes, (Eletrônica, Eletrotécnica, Informática e 
Secretariado), propus que, além de criarem 
o texto agregando o assunto de cada dupla, 
o texto deveria apresentar um ambiente 
ou situação que fizesse referência ao curso 
do qual os grupos faziam parte. Reconheço 
que o desafio era grande, porém, à medida 
que perceberam que as possibilidades de 
“viajarem na imaginação” eram infinitas e 
foram se sentindo seguros, o texto fluiu com 
naturalidade.

Foi interessante observar que, de acordo 
com o curso, eles tendem para determinados 
temas como, histórias mais românticas nos 
cursos de Secretariado; histórias espaciais, 
de outros planetas, com seres cibernéticos, 
estão mais presentes nos cursos de Informá-
tica, Eletrônica e Eletrotécnica.

Os temas foram os mais diversos, como 
por exemplo, navios que naufragam com 
secretárias indo a um congresso; uma ado-
lescente que, como castigo por tirar notas 
baixas, é mandada para a casa da avó, na 
floresta amazônica; um ET que, por ser “di-
ferente”, é expulso de seu planeta, vem parar 
no Brasil, no Rio de Janeiro, e, andando pelas 
ruas ouve uma música, apaixona-se pela voz 
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da cantora, ninguém mais que Ana Carolina; 
um urso que trabalha com produção de 
essências e viaja mundo afora, num balão, 
em busca de flores exóticas. Nesse grupo 
teve destaque um aluno com necessidades 
especiais cuja participação foi bastante sig-
nificativa. E, o romance entre a donzela e o 
palhaço e a menina que amava a natureza e 
preocupava-se com sua preservação, que são 
os trabalhos aqui apresentados.

Na etapa seguinte, as aulas foram di-
vididas em dois momentos: primeiramente, 
conheciam um pouco da evolução do Teatro 
ao longo da história, no Brasil e no mundo. 
Depois, reunia os grupos para elaborar o 
roteiro, definir qual seria a forma de re-
presentação, definição de papéis, diálogos, 
figurinos, cenário, sonoplastia, iluminação, 
etc., intercalando o conhecimento teórico, 
com a elaboração do roteiro e os ensaios, 
visando a tempo de planejamento e a aulas 
mais dinâmicas. Nesse momento também se 
fazia importante exercícios de improvisação 
e jogos teatrais. Os jogos tinham como prin-
cipal objetivo integrar os alunos e permitir 
que conhecessem seus potenciais dramáticos 
ou cômicos. Sobre a importância dos jogos 
teatrais Ingrid Koudela afirma: 

O jogo teatral enquanto constitu-
tivo de relações interindividuais e 
da articulação de uma linguagem 
artística, realiza funções didático
-pedagógicas que são pressupos-
tos para a consecução do objetivo 
mais amplo – a consciência do ho-
mem e da criança como ser social e 
histórico. (KOUDELA, 1992, p. 15). 

Encontramos diversas sug estões em 
livros como Jogos Teatrais – exercícios para 
grupos e sala de aula, de Maria C. Novelly e 
Jogos para Atores e Não-Atores, de Augusto 
Boal.

A contextualização histórica
De acordo com Fusari e Ferraz, no 

livro, Arte na Educação Escolar, “o fazer 
artístico, a prática, é fundamental para o alu-
no. Acredito que é ali que ele de fato estará 
sedimentando o seu aprendizado. Porém, 
não acredito no fazer pelo fazer.” (FUSARI; 
FERAZ. 1992, p. 53/54). Toda prática deve 
vir acompanhada de um objetivo bastante 
claro, situado num contexto histórico que o 
justifique, que o fundamente. Nas aulas de 

Arte, independente de qual linguagem se 
esteja trabalhando, é comum observarmos 
os alunos, aula após aula, desenvolvendo 
atividades aleatórias de desenhos, pinturas, 
dramatizações, etc. sem objetivos definidos, 
sem uma sequência didática inserida num 
Plano de Ensino que tenha como base a 
Proposta Pedagógica da escola e esta, por sua 
vez, tenha como parâmetro os PCNs. 

Por essa razão, considerei muito impor-
tante que, nesse momento, os alunos pudes-
sem ter uma visão histórica de como se deu 
a evolução das Artes Cênicas no mundo e no 
Brasil. Iniciamos debatendo sobre a impor-
tância da cultura grega na história do Teatro. 
É o momento em que se ouvem comentários 
tais como: “A Grécia é o berço do teatro”. “O 
Teatro surgiu na Grécia”. Sem sombra de 
dúvida as Artes Cênicas tiveram uma grande 
evolução a partir da contribuição dos gregos. 
Mas, é importante salientar que, desde a 
mais remota antiguidade o homem valeu-se 
de gestos, expressões corporais, encenações 
dramáticas, para comunicar-se com seu se-
melhante, para conquistar e para conseguir 
o que desejava. 

O que não consegue uma lágrima femi-
nina ou um gesto masculino num rompante 
de paixão? Esse preâmbulo todo, simples-
mente, para afirmar que a representação 
teatral existe desde o momento em que o 
homem existe e passou a sentir necessidade 
de comunicar-se. Augusto Boal, no prefácio 
de seu livro Jogos para Atores e Não-Atores 
coloca que:

Pode-se também dar o nome de 
“teatro” às ações repetitivas da 
vida cotidiana: nós encenamos a 
peça do café da manhã, a cena de 
ir para o trabalho, o ato de tra-
balhar, o epílogo do jantar, o al-
moço épico com toda a família no 
domingo, etc. Nestes casos, pro-
cedemos como atores numa longa 
temporada de sucesso, que repe-
tem sempre o mesmo texto, com 
os mesmos parceiros, executando 
os mesmos movimentos, nas mes-
mas horas, por milhares de vezes. 
A existência humana pode ser uma 
sucessão de mecanizações tão rí-
gida e desprovida de vida quanto 
os movimentos de uma máquina. 
(...) Frases como “fazer um dra-
ma”, “fazer uma cena”, são usadas 
para descrever situações onde as 
pessoas manipulam, exageram ou 
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distorcem a verdade. Neste sen-
tido, teatro e mentira são sinôni-
mos. (BOAL, 2008, p. 13/14).

O grande valor da cultura grega na his-
tória das Artes Cênicas é porque foi aquele 
povo que sistematizou os espaços cênicos. 
É na Grécia que encontramos os primeiros 
teatros de arena e, posteriormente, o espaço 
teatral com palco, coxias e cadeiras para a 
plateia. Por essa razão é que ouvimos dizer 
que o teatro surgiu na Grécia, porque foram 
eles que criaram esses espaços específicos. 
Sem contar com os grandes dramaturgos És-
quilo, Sófocles e Eurípedes e as representa-
ções de tragédias e comédias em homenagem 
aos deuses por eles cultuados. 

Da Grécia fomos para os romanos e a 
criação da pantomima (forma de representa-
ção em que o mesmo ator desempenha todos 
os papéis com o uso de máscaras). Vimos a 
influência da religião na quase extinção das 
representações teatrais e, posteriormente, 
através da própria religião o Teatro renascer 
no período Medieval, quando a Igreja utili-
za-se das representações para contar a vida 
de Cristo. Em meados do século XV surge o 
teatro elisabetano – trupes teatrais agrega-
vam-se aos domínios de nobres e reis onde 
eram empregados por membros da realeza. 
Pela primeira vez ouve-se falar em Shakes-
peare, que demonstra uma profunda visão 
do mundo, o que faz com que sua obra exerça 
influência sobre toda a evolução posterior do 
teatro. Século XVI, surge na Itália a Comédia 
Dell’Arte e nos séculos seguintes difunde-se 
por toda a Europa. Teatro espetacular basea-
do na improvisação e no uso de máscaras e 
personagens estereotipados. Um dos aspec-
tos marcantes nesse período foi a participa-
ção de mulheres nas representações, o que 
até então era exclusividade dos homens. A 
Comédia Dell’Arte  contribuiu enormemente 
na construção do teatro moderno.  

No século XIX as inovações cênicas e in-
fra-estruturais do teatro tiveram prossegui-
mento: utilizam-se os recursos do elevador 
hidráulico; a iluminação também passa por 
muitas inovações e experimentações com o 
advento da luz a gás; os cenários, assim como 
o figurino, procuravam reproduzir situações 
históricas com um realismo bastante apura-
do; todas as inovações pelas quais o teatro 
foi passando exigiram o surgimento da figura 
do diretor, que trata de todos os estágios 

artísticos de uma produção. Na Rússia, o 
diretor Constantin Stanislavski cria um novo 
método de interpretação, em que o ator deve 
“viver” o personagem, incorporando de for-
ma consciente sua psicologia. É importante 
citar o que diz Robert Lewis no prefácio do 
livro de Constantin Stanislavski: 

Nunca será bastante repetir que o 
método Stanislavski não é um esti-
lo nem se aplica a um estilo parti-
cular de teatro, mas é, isso sim, a 
tentativa de encontrar uma atitude 
lógica em relação ao treinamento 
de atores para qualquer peça, e um 
modo artístico de preparação para 
qualquer papel. (STANISLAVSKI, 
2008, p. 9). 

Stanislavski diz que “em cena, como 
fora de cena, a vida consiste numa série 
ininterrupta de objetivos e sua realização.” 
(STANISLAVSKI, 2008, p. 72). Ele compara 
os objetivos às notas musicais, que irão 
produzir a melodia, que representa a emoção 
do músico, assim como para o ator, o papel 
representado “é sua alma que canta”. Os 
objetivos podem ser racionais, conscientes, 
determinados pela mente, ou emocionais, 
inconscientes e intuitivos. De acordo com 
Stanislavski:

Um objetivo consciente pode ser 
executado em cena quase sem ne-
nhum sentimento ou vontade. Mas 
será seco, sem atração, desprovido 
de qualidade cênica, e, portanto, 
inadaptável aos propósitos cria-
dores. Um objetivo que não seja 
aquecido ou vivificado pelas emo-
ções ou pela vontade não poderá 
dar nenhuma qualidade viva aos 
conceitos inertes das palavras. 
Poderá apenas recitar pensamen-
tos áridos. Quando o ator realiza 
o seu objetivo apenas unicamente 
por meio do cérebro, não pode sen-
tir ou viver seu papel, mas apenas 
dar um relatório sobre ele. Será, 
portanto, não um criador, mas um 
repórter do seu papel. (STANIS-
LAVSKI, 2008, p. 72).

O teatro do século XX caracteriza-se 
pelo ecletismo e pela grande quebra de 
antigas tradições. O “design” cênico, a dire-
ção teatral, a infraestrutura e os estilos de 
interpretação não se vinculavam a um único 
padrão predominante. Pode-se dizer que as 
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ideias de Bertolt Brecht   foram as que mais 
influenciaram o teatro moderno. Segundo 
ele, o ator deve manter-se consciente do 
fato de que está atuando e que jamais pode 
emprestar sua personalidade ao personagem 
interpretado. Sobre o teatro moderno Peter 
Gay afirma que:

Nenhum modernista é uma ilha 
isolada. Nem é preciso dizer que 
todos eles viviam e reagiam ao 
mundo em que o destino os lança-
ra, quando menos, como os autên-
ticos radicais, para desprezar seus 
traços dominantes e apresentar 
alternativas aos costumes estéticos 
vigentes. Entre eles, os represen-
tantes mais importantes no teatro, 
como na arquitetura e no design, 
foram os expressionistas alemães, 
propagandistas de um mundo me-
lhor. (GAY. 2009, p. 342).

E Bertolt Brecht foi um desses importan-
tes representantes do expressionismo alemão 
no teatro, citado por Gay. As visões opostas 
na orientação dos métodos de interpretação 
de Stanislavski e Brecht despertaram a curio-
sidade dos alunos, levando-os a pesquisarem 
mais aprofundadamente os métodos de cada 
um. Mais adiante, ao encenarem o texto que 
criaram, alguns “brincavam” dizendo que 
estavam usando o método “Stanislavski”, ou 
que preferiam as ideias de Brecht. 

No Brasil, os alunos começam a co-
nhecer um pouco da origem do Teatro com 
os jesuítas “catequizando” os indígenas 
através de dramatizações; a importância do 
padre Antônio Vieira e de João Caetano dos 
Santos; este último considerado o primeiro 
grande ator brasileiro e criador de sua pró-
pria companhia. Na passagem dos anos 40 
para 50, o eixo das artes cênicas muda do 
Rio de Janeiro para São Paulo, com a criação 
do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), o 
grande marco da profissionalização teatral 
no país. Posteriormente, surgem outras 
companhias profissionais; é o período que 
marca o surgimento de grandes atores como 
Paulo Autran, Tônia Carrero, Ziembinski, 
Fernanda Montenegro e Fernando Torres, 
Cacilda Becker e sua irmã Cleyde Yáconis, 
Walmor Chagas, Maria Della Costa, Procópio 
Ferreira e sua filha Bibi Ferreira, Sergio Car-
doso, Nydia Licia, Sérgio Britto, Ítalo Rossi e 
tantos outros.    

Dezembro de 1943, Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro, estreava o maior dramaturgo 
brasileiro: Nelson Rodrigues, com a peça 
“Vestido de Noiva”, dirigida pelo polonês 
Zbigniew Ziembinski. Na época, Carlos 
Drummond de Andrade, após assistir à peça 
escreveu: “Nelson Rodrigues realiza um 
teatro passado no fundo do ser humano em 
vez de um teatro de superfície a que estamos 
habituados”. (SAWITZKI, 2010, p. 51) Outro 
grande autor, Dias Gomes, tem sua obra 
“O Pagador de Promessas” adaptada para 
o cinema por Anselmo Duarte e, em 1962, 
ganha a Palma de Ouro, em Cannes. É o 
primeiro prêmio internacional vencido pelo 
Brasil. Jorge Andrade é outro dramaturgo 
de destaque e, fora do eixo Rio-São Paulo, o 
pernambucano Ariano Suassuna destaca-se 
com comédias folclóricas de temática nor-
destina como “O Santo e a Porca” e “O Auto 
da Compadecida”. 

A partir do final dos anos 50, cresce a 
preocupação social, e diversos grupos enca-
ram o teatro como ferramenta política capaz 
de contribuir para mudanças na realidade 
brasileira. O Teatro de Arena que, com seu 
palco circular aumenta a intimidade entre a 
plateia e os atores, encena novos dramatur-
gos – Augusto Boal, Gianfrancesco Guarnieri 
e Oduvaldo Viana Filho. Em 58, deu-se a 
grande virada do grupo, com a estréia de 
“Eles Não Usam Black Tie”, obra-prima de 
Gianfrancesco Guarnieri, que tinha como 
protagonistas, pela primeira vez em nossa 
dramaturgia, operários brasileiros. Depois 
do golpe de 64, surgem nomes como Edu 
Lobo, Caetano Veloso, Tom Zé, Gal Costa e 
Maria Bethânia. Nessa fase, passaram pelo 
grupo atores como Paulo José, Juca de Oli-
veira, Lima Duarte, Dina Sfat, Fauzi Arap e 
Yara Amaral.  

A partir de 67, um Núcleo 2 passaria a 
dar espaço a novos atores e a experiências 
que desaguariam no Teatro do Oprimido, 
corpo teórico e prático desenvolvido por 
Augusto Boal durante o exílio, a partir das 
experiências do Arena. Nos anos 60, a tra-
jetória do Grupo Oficina se confundiu com 
a trajetória do diretor José Celso Martinez 
Correa, mais importante diretor da sua gera-
ção. Em poucos anos ele aprendeu, dominou 
e transformou a herança estética do teatro 
ocidental no século XX. Dele foi aquela que 
é considerada por muitos críticos como a 
melhor montagem realista de nossos pal-
cos, Os “Pequenos Burgueses”, de Máximo 
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Górki (1963). Mas o marco de sua obra é a 
montagem de “O Rei da Vela”, de Oswald 
de Andrade. Nessa montagem ele recuperou 
a tradição modernista traduzindo-a para o 
palco e deu origem (ou forma) ao chamado 
Tropicalismo, que teria repercussão nas artes 
plásticas, na música, no cinema e na literatu-
ra. Com “Roda Viva”, texto de Chico Buarque 
de Holanda, José Celso e seu elenco tiveram 
de enfrentar a fúria do grupo paramilitar Co-
mando de Caça aos Comunistas (CCC) que, 
com a complacência da polícia, espancou os 
atores da montagem (entre eles, Zezé Motta, 
Marília Pêra, Rodrigo Santiago e Jura Otero) 
e depredou a sala de espetáculos em que se 
apresentavam, no Teatro Ruth Escobar. 

O processo de desagregação do grupo, 
fruto, entre outras coisas, da repressão po-
licial e política, levou à sua dissolução, em 
1972. José Celso viveu então no exílio até 
1979. Pelo Teatro da Universidade Católica 
de São Paulo (Tuca), é montado o auto de 
Natal nordestino “Vida e Morte Severina”, de 
João Cabral de Melo Neto, com trilha sonora 
de Chico Buarque e premiado no Festival 
Internacional de Teatro de Nancy, na França. 
Em 1967, Plínio Marcos explode com ‘’Dois 
Perdidos Numa Noite Suja’’ e ‘’Navalha 
na Carne’’, peças que retratam a vida dos 
marginais da sociedade. Sua temática rea-
lista e linguagem agressiva chocam parte do 
público e fazem com que suas peças sejam 
frequentemente censuradas. É considerado 
o melhor dramaturgo brasileiro surgido de-
pois de Nelson Rodrigues. Oduvaldo Vianna 
Filho, filho do dramaturgo Oduvaldo Vianna, 
torna-se conhecido como Vianinha. É um dos 
fundadores do Teatro de Arena e do Grupo 
Opinião. Suas peças ‘’Chapetuba F.C.’’, ‘’Se 
Ficar o Bicho Pega, se Correr o Bicho Come’’, 
‘’Longa Noite de Cristal’’, ‘’Papa Highirte’’ 
e “Rasga Coração” o transformam num dos 
mais importantes dramaturgos brasileiros. 
‘’Rasga Coração’’, síntese do teatro brasileiro 
de seu tempo, ficou censurada por cinco anos 
durante o regime militar e só é montada em 
1979, após sua morte. 

O fato mais importante dos anos 70 foi 
a fundação do grupo Macunaíma, depois 
mudado para Centro de Pesquisas Teatrais - 
CPT, sob a direção de nosso mais importante 
diretor, Antunes Filho. O espetáculo “Ma-
cunaíma” (1977) – Mário de Andrade, é um 
marco comparável à montagem de Vestido 
de Noiva por Ziembinsky (1943) e O Rei da 

Vela por Zé Celso (1968). Viajou o mundo e 
deu origem a uma busca estética e ética que 
se mantém até hoje. A diversidade marca o 
teatro dos anos 80 e 90, como, aliás, de todas 
as Artes em qualquer ponto do planeta. Po-
de-se destacar entre tantas coisas, a aparição 
da figura carismática de Gerald Thomas e 
com ela a questão da pós-modernidade e um 
apuro técnico inédito. 

Apesar da grande quantidade de infor-
mações, em muitos momentos, os alunos in-
teragiam comentando sobre algumas passa-
gens ou situações das quais já tinham ouvido 
falar, principalmente pelos pais, em especial, 
com relação ao conteúdo sobre o Teatro no 
Brasil. Vale ressaltar, ainda a relevância dos 
vários grupos teatrais brasileiros como difu-
sores do processo de democratização do país, 
espelhando os momentos sociais e políticos 
pelos quais o Brasil passou. 

As apresentações
O IFRR tem o privilégio de ter um 

espaço específico para as atividades de Arte 
– Complexo de Artes – com salas próprias 
e equipadas para as Artes Plásticas, Dança, 
Música e Teatro. As apresentações foram 
surpreendentes. A capacidade dos alunos de 
criarem situações inusitadas, de motivação 
para experimentarem o novo é fascinante. 
Lança-se uma proposta, um desafio, dão-se 
as diretrizes do que se deseja, dá-se liber-
dade para pesquisarem, experimentarem, e 
eles respondem de uma forma muito além 
do que nos permite nossa imaginação. Foi 
o que aconteceu. Tinha um objetivo claro: 
fazer com que os alunos criassem, fizessem 
algo inédito, superassem suas próprias 
expectativas. Dei-lhes liberdade para “in-
ventarem”, sempre acompanhando de perto, 
orientando, interferindo o mínimo possível e 
cuidando para que o foco não se perdesse. O 
resultado deveria ser um produto que fosse 
obra exclusiva do esforço de cada grupo e 
não que tivesse a “minha marca”. 

Em todas as apresentações foi possível 
observar a preocupação na elaboração dos 
personagens, figurinos, cenários, iluminação 
e áudio. É evidente que não foram grandes 
“obras teatrais”, e nem esse era o objetivo. 
Era sim, possibilitar-lhes a oportunidade 
de produzirem e vivenciarem cada uma das 
etapas de todo esse processo de criação. À 
medida que as apresentações aconteciam, ao 
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final, tínhamos o momento da avaliação. Os 
próprios alunos apontavam as dificuldades, 
observavam as falhas e essas avaliações já 
serviam de parâmetro para os próximos gru-
pos. O texto de Luis Alberto de Abreu sobre 
a importância de uma avaliação crítica com 
relação ao trabalho realizado, de uma forma 
clara e madura, demonstra que atingimos 
também esse objetivo. 

A interferência é algo bastante de-
licado e requer certo método, não 
só para não ferir suscetibilidades, 
mas, principalmente, para que 
essa interferência se torne ferra-
menta eficiente e construtora na 
criação. Dentro do processo co-
laborativo a interferência mais 
aguda e necessária é a crítica. E 
ela deve se dar de forma especial. 
O desenvolvimento de um olhar 
crítico sobre o próprio trabalho e 
sobre o trabalho do companhei-
ro é condição fundamental para 
o desenvolvimento do processo. 
No entanto, olhar crítico não sig-
nifica, em absoluto, uma simples 
avaliação estética sobre o trabalho 
alheio. É muitíssimo mais que isso, 
é um olhar criativo sobre a criação 
alheia. (...) É somente neste mo-
mento que a crítica transcende a 
mera avaliação e se insere no cau-
dal criativo do grupo, tornando-se 
um dos fundamentos da criação. 
A crítica, nesse sentido, agrega ao 
seu conteúdo racional, um esforço 
de criação, um valor sensível e in-
tuitivo. Isso faz com que o momen-
to da crítica, no processo colabora-
tivo, seja ansiosamente esperado, 
pois é o momento quando há todo 
um esforço coletivo de avaliar, 
discutir e oferecer soluções e cami-
nhos. (ABREU, 2006).

Imagens das apresentações

 

Grupo 1 – “Meio ambiente”

 

Grupo 2 – “Um lindo sonho de uma noite 
estrelada”

As avaliações
Esse foi um momento crucial dentro de 

toda a proposta desse trabalho. Falar e fazer 
avaliações com um grupo de adolescentes não 
é tarefa fácil, pois o risco de se ferir suscep-
tibilidades é grande. Alguns falaram sobre 
suas expectativas e do resultado obtido. Foi 
gratificante ouvir depoimentos como: “No 
início achei loucura o que estava sendo pro-
posto, mas quando a professora nos desafiou 
acreditei que era capaz”. “Nunca imaginei 
que pudesse fazer teatro desse jeito”. Outros 
alunos preferiram escrever:
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Bom, a realização desse trabalho 
de Artes foi muito interessante, 
consegui desenvolver habilidades 
jamais previstas, como criar, ima-
ginar, saber relacionar persona-
gens e histórias. Uma experiência 
como esta onde precisamos de-
bater, ouvir opiniões, saber con-
versar, pode ser uma experiência 
única. Havia, claro, horas em que 
discussões eram inevitáveis, po-
rém todos tentavam ser pacientes e 
no fim chegávamos na escolha das 
falas dos personagens, no enredo 
da peça, no cenário, enfim, conse-
guimos cada um dar o melhor de 
si. Assim, a importância desse tra-
balho não está só no trabalho em 
equipe, como também no precioso 
conhecimento adquirido por cada 
um, e é isso que levaremos para a 
vida inteira. (Raiane Gales Mace-
do).

Uma aluna relata o prazer de atuar e de 
sentir que está conseguindo prender a aten-
ção dos colegas, fazendo-os se divertirem:

Fazer esse trabalho foi uma expe-
riência muito interessante, pois 
atuar me deixou muito bem. Quan-
do soube que aqueles desenhos que 
eu e minhas colegas fizemos teriam 
que virar teatro, escolhi o persona-
gem que fizesse o público rir. Na 
hora da apresentação, o sabor de 
chamar a atenção dos outros alu-
nos que estavam assistindo era 
gigante e aí fez com que a gente 
se dedicasse mais e mais. Fizemos 
decoração, nos preocupamos com 
figurino e também com a apresen-
tação. Cada detalhe nos fazia ima-
ginar que estávamos mesmo numa 
lida história de amor entre um pa-
lhaço e uma secretária. (Nathália 
da Silva Sabóia).

Outra aluna fala de sentimentos e da 
importância do teatro como forma de socia-
lização.

... quando foi decidido o que seria 
relatado, foi bastante interessante, 
foi como um novelo “basta encon-
trar a ponta da linha que o restante 
desenrola”. Com esse tipo de ativi-
dade é como “abrir” a mente para 
o mundo, onde nós expomos idéias, 
sentimentos, emoções, sensações, 
de uma maneira saudável e cons-

trutiva. Bom, em minha opinião, 
precisamos valorizar mais coisas 
assim, ao invés de estar fazendo o 
que não deveria para se divertir. 
Na maioria das vezes damos va-
lor às coisas grandes sendo que na 
maioria das vezes as pequenas são 
melhores. (Beatriz da Silva).

Ou seja, a grande maioria se mostrou sa-
tisfeita com o resultado final, e  hoje quando 
nos encontramos muitos perguntam: “Pro-
fessora, quando teremos Arte novamente?”

Considerações finais
Quando me propus a colocar em prá-

tica essa ideia é evidente que senti certa 
insegurança, uma vez que, estava partindo 
do zero. Eu não tinha nenhum “manual de 
instruções”, ou relato de alguma experiência 
exitosa nesse sentido. Só a vontade de fazer 
diferente do que já havia observado ao longo 
do tempo. Confesso que é muito gratificante 
chegar ao final de um trabalho e sentir-se 
vitoriosa, sentir que seus alunos também se 
consideravam vitoriosos. Afinal, estávamos 
juntos, fazendo uma estreia que tanto po-
deria dar certo, como não. Acredito que os 
objetivos foram atingidos, a ideia foi válida, 
principalmente, pelo retorno que obtive dos 
alunos. O objetivo era levá-los a criar e repre-
sentar um texto inédito e foi isso que aconte-
ceu. Criatividade não faltou em nenhuma das 
etapas de criação, as arestas foram aparadas 
e a proposta é repetir a experiência.

Notas
1  Professora de Artes do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR /
Campus Boa Vista. Mestranda do Programa de Pós-Gradua-
ção em Letras, Linha de Pesquisa   
Literatura, Artes e Cultura Regional da Universidade Federal 
de Roraima – UFRR. Licenciada em   
Artes Plásticas pela Universidade do Oeste Paulista – UNOES-
TE e Especialista em Metodologia do  

Ensino da Arte pela Universidade Tuiuti do Paraná.
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Fazendo panelas: Um olhar sobre a pintura e a poesia rorai-
mense

Roseli Anater1

Cátia Monteiro Wankler2

Universidade Federal de Roraima

Grandes são as proporções que 
têm a tinta e a cor,
a pena e o pincel porque quando se 
escreve, se pinta
e quando se pinta, se escreve.
Manuel Pires de Almeida3– 
1633.

Introdução
O presente trabalho tem por objetivo 

realizar uma análise comparativa de duas 
obras de artistas indígenas roraimenses: 
a pintura Fazendo Panela, técnica de 
óleo sobre tela, da artista plástica Carmézia 
Emiliano, e o conto Uma Vez Mais, do livro 
Terreiro de Makunaima, mitos, lendas 
e histórias em vivência, de Jaider Esbell.

Carmézia Emiliano é uma artista plás-
tica, índia, de temperamento introvertido, 
de poucas palavras, fala compassada, de 
frases curtas, e sotaque marcante. Divide-se 
entre os afazeres domésticos, o cuidado com 
a família, sua pintura e colaborando nas ta-
refas do modesto circo do seu marido. É um 
exemplo de fenômeno de transição, de pes-
soa traduzida, conforme o conceito atribuído 
por Hall (2006) a pessoas que transpõem 
fronteiras, mas mantêm fortes vínculos com 
o seu local de origem e suas tradições. Assim, 
aprendem a negociar com as novas culturas 
com as quais passam a conviver sem serem 
completamente assimiladas por elas, pois, 
“suas identidades não são mais integralmen-
te nenhuma das identidades originais, em-
bora guardem traços delas”. (WOODWARD, 
2000, p. 87).   

Jaider Esbell é um indígena de Nor-
mandia-RR, que considera que a vida no 
campo e o calor dos movimentos rurais, 
políticos, sociais e indígenas lhe proporcio-
naram visão crítica e consciente para com 
sua arte e, de acordo com entrevista a Edgar 
Borges no blog Cultura de Roraima, possibi-
litaram “contribuir na construção do futuro, 
registrando o presente através da sua obra”, 
(ESBELL, 2011). Que, antes disso estava 
observando, escutando e sentindo e, agora se 

considera pronto para expor seu pensamento 
e fazer parte da trajetória de uma sociedade 
em transformação. 

Somente a partir das últimas décadas 
do século XIX, surgem as primeiras tentati-
vas de documentar as culturas autóctones de 
forma mais sistematizada e com um cuidado 
mais científico. E, a partir de então, temos os 
primeiros registros de narrativas indígenas 
realizadas por pesquisadores. Porém, como 
relata Matos: 

A função literária ou poética dos 
relatos da tradição oral, entre os 
quais os indígenas, não costuma 
ser levada em grande conta pe-
los analistas, que tendem para 
as operações estruturais “frias”, 
aplicadas, sobretudo à morfologia 
dos elementos da trama. (MATOS, 
2010, p. 440).

A produção literária indígena no Brasil 
é praticamente toda constituída pela tradi-
ção oral. A produção escrita é ainda bastante 
rara. Quanto ao que está sendo produzido 
em termos de literatura indígena, Matos diz 
que “os critérios de identificação dos tipos de 
produção implicados são, necessariamente, 
vacilantes e inseguros, por que, na verdade, 
não se tem ainda um conceito firmado do 
que seja uma expressão poética indígena”. 
(MATOS, 2010, p. 448).

Somos cientes da importância da colo-
cação de Matos e do valor para Roraima de 
um autor da estirpe de Jaider, ainda jovem, 
mas já colhendo os louros do reconhecimento 
do seu trabalho. Por isso é que, por meio da 
obra desses dois artistas, pretendemos reali-
zar uma viagem pelos autores que discutem 
a cultura, a arte, o amor à terra e às origens. 

“Poetar e pintar é natural ao ho-
mem4”

Atrevemo-nos a iniciar esse parágrafo 
citando o poeta português Manuel Pires de 
Almeida: 

A obra do pintor é a história, as 
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partes da história são os corpos, as 
partes do corpo são os membros, 
as partes dos membros são as su-
perfícies, porque destas se fazem 
os membros, dos membros os cor-
pos, dos corpos a história que é a 
obra do pintor. (MUHANA, 2002, 
p. 95).

E, assim, apresentar a obra de Carmézia 
Emiliano, Fazendo Panela, a qual servirá 
de referência para a análise pretendida.

Fig. 1  Fazendo Panela  óleo sobre tela  50 
x 80 cm.

Essa é uma das obras que foram sele-
cionadas para a Bienal Naïfs do Brasil 2008, 
promovida pelo SESC Piracicaba – SP. Desde 
2006 essa artista roraimense vem sendo 
consecutivamente selecionada para a Bienal 
que é um dos maiores eventos de Arte Naïf 
do País. Cabe aqui, brevemente, apresentar 
uma descrição do que seja Arte Naïf:       

Designação de origem francesa, arte 
Naïf significa literalmente – ingênuo – para 
as pinturas e esculturas de técnica autodi-
data, livre, rude e frequentemente popular. 
Arte espontânea ou primitiva também é defi-
nição utilizada. Espontânea por ser uma arte 
realizada, na grande maioria, por autodida-
tas, sem a preocupação de uma composição 
dentro dos parâmetros eruditos. Ou seja, não 
segue as regras de composição criadas no 
Renascimento, (proporcionalidade, perspec-
tiva linear, ponto de fuga, etc.). Utiliza ba-
sicamente as cores primárias e secundárias 
em grande profusão, por isso, são bastante 
coloridas, com formas e cores uniformes 
e chapadas. É uma arte baseada na cultura 
do seu povo, em especial nos aspectos reli-
giosos e sociais. Porém, vale ressaltar que, 
contemporaneamente, muitos naïfs têm re-
presentado as situações de conflitos sociais, 
especialmente os problemas observados 

nas periferias das grandes cidades, e que de 
ingênuo isso não tem nada. Nesse sentido, 
Luitgards5 afirma: 

Há, ainda, que se considerar que 
é praticamente impossível man-
ter-se “ingênuo” ou “puro” em uma 
época em que todos os atores so-
ciais têm acesso a múltiplas fontes 
de informação. Na prática, o que se 
observa é que há, dentre esses pin-
tores, tanto os que desconhecem os 
cânones acadêmicos quanto os que 
os conhecem, mas abrem mão de-
les, preferindo os ditames da pró-
pria sensibilidade na produção de 
suas obras. Estereótipos e idealiza-
ções à parte, é necessário que rea-
firmemos que ingênua é somente a 
temática das pinturas desses ho-
mens e mulheres, cujas obras nos 
encantam. (LUITGARDS, 2010, p. 
17).

Quando questionada, ou quando fala 
de sua pintura, sobre o que gosta de pintar, 
Carmézia é enfática ao dizer que pinta a cul-
tura indígena, a cultura de sua gente. Ela faz 
questão de se colocar como índia e, embora, 
hoje, já agregue em seu trabalho elementos 
da cultura dos não índios, especialmente 
alguns elementos circenses, uma vez que 
atualmente é um meio pelo qual também 
circula através do circo administrado por seu 
marido, sua obra é essencialmente represen-
tativa da cultura indígena. Prova disso é que 
todas as suas obras selecionadas e premiadas 
nas Bienais, as que foram adquiridas por 
particulares e também as que fizeram parte 
de mostras individuais ou coletivas, repre-
sentam a cultura de sua gente. De acordo 
com Luitgards: “O universo imagético de 
Carmézia é fortemente telúrico e sugere ter 
função dupla: manter a artista ligada per-
manentemente às suas origens e propiciar 
ao espectador o acesso a uma cultura muito 
peculiar6”. Podemos confirmar a afirmativa 
observando a obra aqui apresentada (Fig 1), 
onde as mulheres estão moldando a argila e 
confeccionando os potes/panelas. De acordo 
com Eagleton (2005): 

Se somos seres culturais, também 
somos parte da natureza que tra-
balhamos. Com efeito, faz parte do 
que caracteriza a palavra “nature-
za” o lembrar-nos da continuidade 
entre nós mesmos e nosso ambien-
te. (...) Como autocultivadores, 
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somos argila em nossas próprias 
mãos, ao mesmo tempo redentores 
e impenitentes, padre e pecador 
em um mesmo corpo. (EAGLE-
TON, 2005, ps. 15-16).

Carmézia, assim como Jaider, são 
exemplo do que afirma Eagleton, pois tra-
zem consigo a memória do seu cotidiano 
na maloca, da relação com os indígenas e a 
natureza, das lendas e mitos, e é esse aspecto 
visceral que repassam para o seu trabalho. 
No caso de Carmézia é como se sua pintura 
fosse uma extensão, a continuação do seu eu 
na mão que pinta. Essa ligação tão forte de 
Carmézia com o lugar onde viveu, nos remete 
ao conceito de topofilia, ou seja, do afeto que 
a pessoa tem por determinado lugar. Tuan 
(1980), é objetivo ao definir a relação entre 
as pessoas e as imagens do meio ambiente.

As imagens da topofilia são deri-
vadas da realidade circundante. 
As pessoas atentam para aqueles 
aspectos do meio ambiente que 
lhes inspiram respeito ou lhes pro-
metem sustento e satisfação no 
contexto das finalidades de suas 
vidas. As imagens mudam à medi-
da que as pessoas adquirem novos 
interesses e poder, mas continuam 
a surgir do meio ambiente. (TUAN, 
1980, p. 137).

Se pensarmos na obra da Carmézia, 
aqui trazida, Fazendo Panela, (Fig. 1), e 
outras tantas como mulheres espremendo 
caju, fazendo farinha, tomando banho, os 
índios dançando a dança do parixara, fica 
claramente evidenciado o que afirma Tuan. 
A temática da maioria das imagens pintadas 
pela artista está relacionada ao sustento e ao 
prazer que as situações representadas pro-
porcionam. E mais, como afirmado anterior-
mente, embora numa proporção bem menor, 
Carmézia já pinta imagens representativas 
do seu envolvimento com o circo do marido, 
corroborando com Tuan quando afirma que 
as imagens mudam à medida que mudam os 
interesses das pessoas.  E, podemos ir mais 
além, nos questionando por que um artista 
decide pintar determinados aspectos da rea-
lidade e não outros. Tuan responde: “entre as 
influências que sofre o artista, está seu trei-
namento acadêmico, as habilidades técnicas 
disponíveis, a simbologia da natureza em seu 
tempo e os cenários que o rodeiam”. (TUAN, 

1980, p. 140). 
Podemos deduzir, então, que a pintura 

de Carmézia é resultado da sua ligação ainda 
intensa com a maloca; do que ela já vislum-
bra em um outro mundo, representado pelo 
tema circense  e, ainda, que sua pintura é 
resultado de seus conflitos identitários, das 
influências que sofre ao ter contato com 
outras pessoas e outros artistas, quando 
participa das exposições e das mediações que 
consegue elaborar como pessoa traduzida. 
Segundo o conceito de Hall (2006), tradução 
se refere aquelas formações de identidades 
que atravessaram fronteiras, que foram dis-
persadas de sua terra natal. São pessoas que 
mantêm fortes vínculos com seus lugares de 
origem, suas tradições, mas não têm a ilusão 
de um retorno ao passado. Aprendem a ha-
bitar, no mínimo, duas identidades, a falar 
duas linguagens culturais, a traduzir e a ne-
gociar entre elas. São pessoas “traduzidas”, 
pertencentes a “culturas híbridas”. Assim são 
Carmézia e Jaider. 

Retornando a Almeida, em Muhana, 
fazendo contraponto a obra do pintor, sobre 
o poeta ele diz que, “a obra do poeta é a fá-
bula, suas partes são costumes, conceitos e 
palavras; sua divisão em prólogo, episódio e 
êxodo, que são como membros do corpo, cuja 
alma é a mesma fábula”. (MUHANA, 2002, 
p. 95). Partindo dessa introdução poética, 
apresentamos trechos do conto Uma Vez 
Mais6, de Jaider Esbell, que fala da avó e seu 
netinho que saem para um passeio e vão até 
um lago, onde, quando jovem, ela coletava o 
barro para confeccionar panelas.

Quando colocava a mão sobre a 
testa para olhar contra o sol, não 
era por que estava perdida, mas 
estava contemplando a paisagem. 
........................................................
- Essas árvores, todas grandes, 
quando eu era pequena assim 
como você elas também eram pe-
quenas e olha só como estão fron-
dosas. Agora eu estou velha, can-
sada e elas ainda estão crescendo. 
........................................................
Saudade é coisa que você ainda 
não conhece, mas um dia quando 
ficar velhinho assim como eu vai 
entender o que estou falando. (ES-
BELL, 2012, p. 16-17)

Nesses recortes, observamos o amor 
que a velhinha nutre pelo seu lugar e o sen-
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timento de saudade que a acompanha. Aqui, 
novamente encontramos um exemplo de 
topofilia, ou seja, os laços afetivos que ligam 
uma pessoa a determinado lugar. Como 
coloca Tuan: “Uma pessoa no transcurso do 
tempo, investe parte de sua vida emocional 
em seu lar”, e mais, (...) “a consciência do 
passado é um elemento importante no amor 
pelo lugar”. (TUAN, 1980, p. 114). Essa 
consciência do passado fica evidente na fala 
da velhinha quando faz referência as árvores 
que cresceram e estão frondosas e ela “velha 
e cansada”.  

Pensando no quanto esse lugar, descrito 
no conto, é importante para a velhinha, o 
quanto é carregado de recordações e simbo-
logias, nos reportamos a Firey (1945), citado 
por Corrêa (1995), quando argumenta que

Símbolos e sentimentos são variá-
veis que podem conformar o es-
paço e que este não se caracteriza 
apenas por atributos econômicos 
como, por exemplo, acessibilidades 
e amenidades. Caracteriza-se tam-
bém por conter simbolismos que 
derivam de valores culturais que 
ali se acham enraizados. (FIREY, 
1945 apud CORRÊA, 1995, p. 10).

Para a velhinha o lugar é tão signifi-
cativo, muito mais pelos valores culturais 
impregnados em sua memória do que por 
qualquer outro atributo, como por exemplo, 
o financeiro, uma vez que, como o próprio Fi-
rey coloca, “a força dos sentimentos se opõe 
à racionalidade econômica”. (FIREY, 1945 
apud CORRÊA, 1995, p. 12). Isso fica mais 
evidenciado nos recortes que apresentamos 
a seguir, onde podemos observar o valor 
cultural, simbólico e, até mesmo espiritual, 
segundo os indígenas, de como e porque o 
uso do “barro certo” é importante na confec-
ção dos objetos.

A avó pegando um pouco de lama 
nas mãos começou a massagear le-
vemente a argila e desatou a nar-
rar passagens marcantes de sua 
vida.
- Sabe, quando eu era pequena as-
sim como você eu costumava vir 
aqui neste lugar com minha mãe. 
Ela fazia muitos potes e era aqui 
que ela vinha retirar o barro.
........................................................
- Fiz isso várias vezes e foi assim 
que comecei a aprender o segre-
do de fazer pote. Saiba que não é 

todo mundo que pode fazer pote e o 
barro deve ser o barro certo e isso 
também é parte do saber. 
........................................................
Ela me disse que antigamente os 
parentes também usavam os potes 
para enterrar o corpo dos mortos. 
Disse que eles enterravam os potes 
dentro da maloca pro ente querido 
ficar sempre por perto, na lem-
brança. 
........................................................
Foi quando ela disse que o uso do 
barro para fazer panela e pote foi 
ensinado há muito tempo por nos-
sos ancestrais, quando eles ainda 
viviam todos juntos, homens e deu-
ses. (ESBELL, 2012, p. 17-18-19).

O respeito que os indígenas revelam 
com sua cultura, com a sabedoria dos mais 
velhos e nas trocas com a natureza, como se 
sempre souberam que essa é uma via de mão 
dupla, ou seja, a natureza devolve na mesma 
medida em que recebe, nos reporta a Eagle-
ton, quando afirma que “os seres humanos 
não são meros produtos de seus ambientes, 
mas tão pouco são esses ambientes pura 
argila para a automoldagem arbitrária da-
queles”. (EAGLETON, 2005 p. 14). É como 
se os indígenas, na sua milenar sabedoria, 
já tivessem conhecimento da lei de causa 
e efeito. Eagleton coloca que: “Se a cultura 
transfigura a natureza, esse é um projeto para 
o qual a natureza coloca limites rigorosos. A 
própria palavra “cultura” compreende uma 
tensão entre fazer e ser feito, racionalidade 
e espontaneidade”. (EAGLETON, 2005 p. 
14). Nesse sentido, os indígenas, nos parece, 
encontraram ou, praticaram desde sempre, 
o conceito da harmonia natureza/cultura, 
cultura/natureza. Quando a velhinha diz ao 
menino “que não é todo mundo que pode 
fazer pote e o barro deve ser o barro certo”, 
(ESBELL, 2012, p. 18), ela deixa claro o valor 
impregnado nesse saber. 

Toda essa simbologia nos remete a He-
gel (1996) quando tece suas considerações 
sobre a simbologia da arte. 

Se os antigos, ao forjarem as suas 
mitologias, não possuíam, pois, 
nenhuma das ideias que nós hoje 
nelas introduzimos de modo al-
gum se poderá disso concluir que 
as suas representações não sejam 
símbolos em si e como tais não 
devam ser consideradas. Certo é 
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que, na época em que inventaram 
as suas mitologias, os povos vi-
viam em circunstâncias poéticas 
e tinham de exprimir os seus sen-
timentos mais profundos e mais 
íntimos não na forma de pensa-
mentos, mas com o auxílio de for-
mas criadas pela imaginação, sem 
separar as abstrações gerais das 
imagens concretas. (HEGEL, 1996, 
p. 349-350).

Hegel desenvolve todo um tratado esté-
tico a respeito da arte, seu valor artístico e 
natural, fazendo uma relação muito intensa 
com sentimentos, com o poder espiritual 
elevado e as grandes obras de arte. Da mes-
ma forma podemos destacar, na cultura 
indígena, o valor simbólico dos potes que 
antigamente serviam de urnas para enterrar 
seus mortos e de como esses ensinamentos 
foram sendo transmitidos ao longo do tempo 
e da crença de que homens e deuses viviam 
todos juntos.

Considerações finais
Da mesma forma que, ao falar da obra 

da Carmézia e do Jaider, iniciamos o pará-
grafo citando Almeida, retornamos a ele: 

A pintura recebe todas as cores; a 
poesia todos os estilos. A poesia re-
trata vis e humildes pessoas, a pin-
tura as descreve; a pintura retrata 
ervas e flores, e delas se veste tal 
vez8 a poesia. Cresce uma e outra, 
e admitem ações grandiosas e ex-
celentes, não aborrecendo as meãs 
e ordinárias, (...) Não há coisa cor-
pórea que Deus criasse que se não 
possa representar com cores, como 
se fosse verdadeira. (...) Dá forma 
visível aos sentidos, e aos espíritos 
faz viver e morrer como lhe parece. 
(MUHANA, 2002, p. 105).

Analisar o trabalho desses dois artistas 
sob o viés da obra de Almeida, ou tendo 
Almeida como referência, ou fazendo contra-
ponto, é atrevimento, mas também instigante 
e desafiador. Ele enlaça e entrelaça a pintura 
e a poesia o tempo todo fazendo com que 
uma se torne a outra. Guardadas as devidas 
proporções, as obras de Carmézia e Jaider, 
se enlaçam e entrelaçam desde a origem dos 
dois em Normandia - Roraima, indígenas 
que se encontraram na arte. Ela pintando, 
ele escrevendo e pintando e, mais uma vez, 

como “poeta” (do verbo poetar) Almeida: 
“Pintura é poesia muda, poesia é pintura que 
fala”. (MUHANA, 2012, p. 12). Ou seja, é arte 
e, como tal, se entranham, se misturam e se 
entendem.

Fazer essa análise também sob o viés 
do que escrevem Eagleton, Tuan e Corrêa 
foi muito importante porque passamos a ter 
outro olhar sobre as diferentes manifesta-
ções da cultura, especialmente em períodos 
históricos distintos e de povos os mais diver-
sos. Entender o amor que temos por um de-
terminado lugar através da topofilia de Tuan 
e dos estudos sobre o espaço e cultura, da 
Geografia Cultural, de Corrêa, aprimora nos-
so olhar no sentido de sermos mais atentos 
e respeitosos com relação ao sentimento das 
outras pessoas pelos seus lugares. É o caso 
de Carmézia e Jaider. O trabalho dos dois 
demonstra esse amor e reverência ao “seu 
lugar” e se enlaçam e entrelaçam pintando e 
poetando o modo de fazer panelas.  

Notas
1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Le-
tras, Linha de Pesquisa Literatura, Artes e Cultura Regional 
da Universidade Federal de Roraima – UFRR. Professora de 
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de Roraima – IFRR / Campus Boa Vista. Licenciada em Artes   
Plásticas pela Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE e 
Especialista em Metodologia do Ensino da Arte pela Universi-
dade Tuiuti do Paraná.
2  Doutora em Teoria da Literatura pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul(PUCRS). Profes-
sora Associada do Curso de Letras e docente permanente do 
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Adma Muhana, autora do livro Poesia e Pintura ou Pintu-
ra e Poesia: Tratado Seiscentista de Manuel Pires de 
  Almeida / Adma Muhana.
5  O roraimense Augusto Luitgards é Doutor em Lin-
guística Aplicada pela UFMG  e Especialista em História da 
Arte pela PUC-MG. É professor titular da Universidade de 
Brasília e,  apesar de estar morando fora de Roraima há 40 
anos, sempre manteve contato com suas raízes. Foi em uma 
das suas visitas habituais a Boa Vista, em 2005, que teve con-
tato com a obra de Carmézia. Desde então, ele, que paralela-
mente a suas atividades acadêmicas, exerce as funções de cu-
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6 Citação do texto que apresentou a exposição da artista inti-
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o curador.
7 Como aqui trabalharemos com trechos e não com o texto na 
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na íntegra encontra-se em anexo.
8 Os termos usados por Almeida no século XVII foram trans-
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Anexo

Uma Vez Mais
Há horas sentada naquela sombra de 

tarde,sentindo o vento do campo e o perfume 
da vida passar entre cochilos num mormaço, 
a avó levantou e, decidida, chamou o netinho.

Como crianças em segredo, saíram des-
cendo para a beira do igarapé que passava ali 
perto, fazendo aquele barulhinho convidati-
vo.

O menino curioso como era, e gostando 
muito da avó como gostava, seguiu-a exul-
tante. Andava depressa, um pouco à frente, 
como fazem os homens grandes, com suas 
armas em punho, cautelosos e vigilantes. 

Mas era só uma criança e sabia ser.
Com tanta beleza no caminho, escolhia 

apreciar o movimento dos bichos; os pássa-
ros, lagartos e tudo que se movia. Até cobras 
ele procurava ver.

Aqueles bichos deslizando entre as 
folhas lhe causavam um misto de fascínio e 
pavor.

Um menino travesso como todos.
A senhora andava devagar como é típico 

dos velhos. Aquele andar ensaiado com mo-
vimentos precisos. As mãos mais firmes que 
os pés, apoiadas às costas ou segurando uma 
varinha de cajado.

Dar aquela voltinha não podia mais, 
estava fazendo às escondidas, pois era obser-
vada por uma neta maior que num descuido 
deixou a velha sozinha. Foi quando resolveu 
arriscar a fugidinha.

Nunca aceitou essas vigilâncias. Des-
confiava que a atenção que lhe davam era 
mais por pena que por gosto. 

A dor que sentia no corpo era mais na 
alma que pesava.

Estava velha sim, mas cheia de vida e 
saudade das andanças, das longas viagens da 
juventude.

Hoje, só lhe restava a companhia dos 
netos e outros meninos parentes. Vivia sen-
tada num silêncio eterno, olhando as cores 
das estações pelas janelas. Ouvia os antigos 
pássaros que embalaram suas tardes na ten-
ra idade de menina sonhadora.

Olhava as crianças correndo, brincando 
maliciosamente num viço de vai e vem, sorri-
sos fartos e espontâneos.

Do que riem essas crianças nesse mundo 
de hoje, pensava. E de tanto olhar a vida to-
mando forma, se renovando, a velha senhora 
quis muito fazer aquele passeio. Aquela tarde 
ela queria que fosse diferente. E veja o que 
fizeram.

Andaram um pouco numa prainha de 
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areia fina e logo seus pés estavam sujos de 
lama. Quanto mais andavam, mais a areia 
ficava macia. Passaram para o outro lado, 
pisaram na laje escura, deixando os rastros 
desenhados na pedra e a mulher suspirou 
um pouco cansada, mas foi a saudade que 
lhe cobrou. Ficaram o tempo de um descanso 
numa sombra fria e o menino quis saber.

- Aonde a gente vai?
Uma pergunta simples, mas sem res-

posta. Como podia um sentimento lhe abater 
daquela forma. Contudo, estar por ali mais 
uma vez era tudo que queria. Olhou as pedras 
com limos secos moldados pela última cor-
renteza, as conchas de caramujo desgastadas 
e as árvores gigantes com as raízes grossas 
expostas na beira do barranco.

- Vamos só dar um passeio.
Lembrou que estava ali escondida e teve 

pressa de ir andando.
Acariciou a pedra em busca do cajado 

e lhe emprestando forças rumaram na 
caminhada. Caminhava silenciosa com mil 
pensamentos e o menino imitando o canto 
dos pássaros.

O menino pisando na poeira do cami-
nho era a tradução da felicidade. Ele já não ia 
à frente. Confiava o rumo à avó.

Na curva do caminho tinha uma grande 
copaíba e então estavam no caminho certo.

A velhinha sabia que estavam no ca-
minho certo. Afinal foram anos e anos de 
vivências. Quando colocava a mão sobre a 
testa para olhar contra o sol, não era por que 
estava perdida, mas estava contemplando a 
paisagem e olhava para trás, para ver se já 
estavam à sua procura.

Tudo bem até agora e continuaram 
andando.

- Tá vendo tudo isso aqui?
Perguntava para o neto, levantando a 

mão e demarcando uma extensão ampla com 
o braço esticado.

- Essas árvores, todas grandes, quando 
eu era pequena assim como você elas tam-
bém eram pequenas e olha só como estão 
frondosas. Agora eu estou velha, cansada e 
elas ainda estão crescendo. Quanto tempo 
será que vive uma árvore dessas?

A velha mais perguntava que respondia 
e o netinho, sem entender muita coisa, deixa-
va a avó à vontade.

Caminharam mais um pouco entre as 
moitas fechadas com arbustos trançados que 
quase lhe levam ao chão. Porém, atravessou 

ilesa e do outro lado tinha um lago quase 
seco, com pouca água e alguns pássaros 
pescadores.

Pararam ali mesmo na sombra de uma 
manga braba centenária. Sentaram nas raízes 
expostas descansando por mais um tempo. 

Nisso, foi o menino que vendo a avó per-
dida em pensamentos resolveu perguntar.

- Vó o que tanto a senhora pensa?
Dessa vez, foi fácil responder, a avó só 

estava relembrando alguns detalhes que já 
lhe fugiam da memória.

- Queria te contar uma estória, vamos 
mais ali perto da água.

Caminharam para o centro do lago onde 
ainda tinha um pouco de água e as aves pes-
cadoras voaram.

- O que eu mais queria era fazer tudo de 
novo só mais uma vez.

Dizendo isso, a velha foi se ajeitando e 
por fim conseguiu sentar bem acomodada na 
beira do lago. Bem na beirinha mesmo, podia 
tocar a água com a mão se levasse o braço à 
frente. O menino sentou bem ao lado dela e 
foi logo botando os pés na água.

- Saudade, é coisa que você ainda não 
conhece, mas um dia quando ficar velhinho 
assim como eu vai entender o que eu estou 
falando.

O menino, mesmo brincando com a 
lama, não deixou de prestar atenção nas 
palavras da avó, que para ele era mais miste-
riosa que toda a natureza ao seu redor.

A avó pegando um pouco de lama nas 
mãos começou a massagear levemente a ar-
gila e desatou a narrar passagens marcantes 
de sua vida.

- Sabe, quando eu era pequena assim 
como você eu costumava vir aqui neste lugar 
com minha mãe. Ela fazia muitos potes e era 
aqui que ela vinha retirar o barro.

- Saía sozinha com o balde e os cachor-
ros e me pedia para ficar em casa cuidando 
dos meus irmãos. O meu pai, o teu bisavô, 
estava na roça, que ficava longe, lá no pé 
daquela serra ali.

- Eu ficava em casa e quando os meninos 
dormiam, eu vinha devagarzinho, seguindo 
os rastros dela e ficava escondida um bom 
tempo vendo o que ela estava fazendo.

- Fiz isso várias vezes e foi assim que 
comecei a aprender o segredo de fazer pote. 
Saiba que não é todo mundo que pode fazer 
pote e o barro deve ser o barro certo e isso 
também é parte do saber.
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- Tudo isso que eu to falando, foi minha 
mãe que me disse, assim mesmo, nós duas 
numa tarde de sol como estamos agora.

- Um dia eu estava escondida, como 
sempre observando à espreita o trabalho, 
quando ela me chamou em voz alta. Sabia 
que eu estava ali e disse que era hora de eu 
começar a aprender alguma coisa na vida, 
pois, como ela disse, eu já estava uma moça.

- Sentei ao lado dela e escutei atentamen-
te. Ela me disse que antigamente os parentes 
também usavam os potes para enterrar o 
corpo dos mortos. Disse que eles enterravam 
os potes dentro da maloca pro ente querido 
ficar sempre por perto, na lembrança.

- Depois esse costume foi mudando e o 
pote era usado apenas para colocar água prá 
beber. No meu tempo já era assim, o pote de 
barro era prá colocar água e as panelas tam-
bém de barro era prá fazer nossa damorida.

- Assim, foi aos poucos me explicando, 
dizendo que o trabalho de fazer potes e pa-
nelas deveria ser feito apenas por mulheres. 
Que estas mulheres deveriam colher o barro 
sozinhas e deviam fazer o pote num barracão 
reservado longe da convivência com a tribo. 
Disse que as mulheres deviam estar puras e 
eu não entendia nada disso.

- Foi quando ela disse que o uso do bar-
ro para fazer panela e pote foi ensinado há 
muito tempo por nossos ancestrais, quando 
eles viviam ainda todos juntos, homens e 
deuses.

- Esse ensinamento dizia tudo isso, que 
o barro, que é a mesma argila, foi dado aos 
homens de presente numa noite de lua nova. 
Foi deixado enterrado numa prainha e só 
podia ser retirado de lá na próxima lua por 
uma jovem pura, que deveria ir lá sozinha.

- Quando deu a outra lua, a menina 
moça escolhida foi lá buscar o presente e 
depois ficou dois dias sozinha num barracão 
afastado. Quando ela saiu de lá, trouxe várias 
panelas e potes muito bonitos e bem feitos. 
Foi assim que tudo começou.

- É por isso que só as mulheres podiam 
retirar o barro uma vez só no mês, quando 
a lua estava escura e depois deviam ficar 
sozinhas, trabalhando num barracão afasta-
do dos homens que são impuros. Quando o 
pote ou a panela ficava pronto, a lua já tinha 
passado. Então era preciso esperar a lua 
escurecer de novo para poder queimar e isso 
demorava exatamente um mês.

- Era só a minha mãe que fazia pote por 

aqui nessa região. Depois que ela me ensinou 
passaram alguns anos e ela nos deixou. 

- E já estava casada e então passei a 
fazer potes e panelas iguaizinhos aos que ela 
tinha me ensinado.

- Eu tive que fazer pote para toda essa 
região também. Trabalhei muito tempo so-
zinha, colhendo o barro que mora embaixo 
da areia. Eu tirava o barro cavando com uma 
ferramenta, depois lavava, tirando toda a 
areia e deixando só a argila. 

- Levava o barro para o barracão e 
passava um dia todinho para fazer um pote 
grande assim. 

- Depois era esperar pra queimar e isso 
também levava um dia inteirinho. 

- O barro era bom e os potes ficavam 
perfeitos, prontos prá colocar água.

- Eu vendi muitos potes, troquei por 
cavalos e dinheiro. Os fazendeiros me 
encomendavam e eu fazia do tamanho que 
pediam. 

- Quando o pote ficava pronto, eu e o 
teu avô ainda tínhamos que levá-los até as 
fazendas. Era um caminho difícil entre as 
serras com subidas e descidas feias.

- Cada um montava um cavalo e amar-
rávamos o pote nas nossas costas. Era um nó 
especial chamado goiare, uma trança com 
cipó que não deixava o pote cair no solavanco 
da viagem.

- Depois muita gente começou a fazer 
pote de todo o jeito, sem conhecer o segredo 
dos ensinamentos.

- Mas para o pote ficar bom mesmo, só 
desse jeito que eu te falei.

Nisso, a tarde estava bem adiantada e 
os dois pareciam duas crianças brincando na 
lama.

Enquanto contava a estória, a velhinha 
e o curumim fizeram um pote improvisado 
com a lama do lago.

Admirados com a sua obra, era difícil 
saber quem estava mais feliz se a velha ou o 
curumim.

Deixaram o pote secando e retornaram 
para casa pelo mesmo caminho.

A velha se sentia leve e realizada. Cami-
nhava feliz e nem pensava na preocupação da 
netinha que devia ter cuidado dela.

Chegaram em casa junto com uma chu-
va torrencial e ela voltou novamente à sua 
rotina. Ficou na janela vendo a chuva por um 
tempo e então foi para a sua rede.

Choveu a noite todinha e pela manhã a 
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velhinha não levantou mais. Parecia um anjo 
dormindo, encolhidinha no fundo da rede e 
assim foi, tranqüila para o céu. O lago nunca 
mais secou e o pote ficou lá no fundo para 
sempre.
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Nobilitas solo est atque unica virtus

Rossemildo da Silva Santos1

Universidad de Valladolid

Uno de los temas principales de la rela-
ción de Carvajal, así como de la de Almesto, es 
la traición. Después de separarse de Gonzalo 
Pizarro en plena selva, Orellana sigue viaje 
río abajo “con cincuenta y siete hombres” a 
fin de encontrar provisiones o poblados y, 
hecho eso, volver a reunirse con Pizarro para 
saciar el hambre de toda la gente de la expe-
dición. Pero Carvajal registra en su relación 
que, “aunque quisiéramos volver agua arriba 
no era posible por tan gran corriente, pues 
tentar de ir por tierra era imposible”2 y, por 
ende, Gonzalo Pizarro acusará a su súbdito 
de traición. 

Carvajal escribe que decidieron seguir 
viaje, eligiendo “de los males el que al Ca-
pitán y a todos pareciese menor, que fue ir 
adelante y seguir el río o morir o ver lo que 
en él había”3 y, desde entonces, una serie 
de alusiones a tal episodio son hechas con 
el objetivo de defender la actitud noble de 
Orellana frente a las dificultades, a la preocu-
pación con la tripulación, a su lealtad al Rey 
y a la Iglesia. Carvajal construye un típico 
héroe caballeresco, en el que los atributos 
regalados a su superior les van a conferir, 
más adelante, el reconocimiento del monar-
ca y, por ende, de su inocencia frente a las 
acusaciones pizarristas.

En la relación, Carvajal describe a 
Orellana como un hombre virtuoso, de ini-
ciativa, que conoce la lengua de los nativos, 
y que no pretendía lograr reconocimiento, ni 
hallar oro ni riquezas, pues al encontrar una 
tribu y hablar con un caçique que les ofreció 
cualquier cosa de la que tuvieran necesidad, 
el capitán “le dijo que de ninguna cosa más 
de que comida lo mandase proveer”4. El ca-
pitán Orellana hizo, de acuerdo con Carvajal, 
cosas grandiosas, pues “mandó juntar a sus 
compañeros para les hablar en lo que conve-
nía a su jornada y salvamiento y sus vidas, 
haciéndoles un gran razonamiento, esfor-
zándoles con muy grandes palabras”, a lo que 
los soldados “quedaron muy contentos por 
ver el buen ánimo que el capitán en sí tenía 
y ver con cuánta paciencia sufría los trabajos 
en que estaba”, a tal punto de que finalmente 
los compañeros “andaban tan contentos que 

ninguna cosa de que trabajaban no sentían”5, 
entre muchos otros ejemplos.

Este Orellana dibujado por Carvajal 
representa la preocupación de defender a 
su superior jerárquico y, también, el honor 
amenazado, antítesis de la traición de que 
era acusado por los que había dejado y, sobre 
todo, por el gobernador Gonzalo Pizarro, lí-
der primero en la jerarquía de la expedición. 
La moral amenazada en un universo vuelto a 
la virtud nobiliaria, cuya pérdida representa-
ba lo opuesto al sueño de todo sujeto español 
medieval.

Tal vida nobiliaria en la época moderna
era la sangre, la sangre derrama-
da en la guerra, en los campos de 
batalla, al servicio de Dios, del rey, 
de la patria, y la sangre viva, que 
circulaba por las venas de los hom-
bres y mujeres de una familia, de 
un linaje, de una casa. La nobleza 
era, además de la sangre, muchas 
otras cosas, unos títulos, un patri-
monio, unos cargos, una posición 
social, unos privilegios, un senti-
do del honor. Era, en definitiva, 
una manera de entender la vida y 
una manera de vivirla. Una vida 
de privilegio, de ocio, lujo y dis-
tinción, pero también una vida de 
deberes, obligaciones y sacrificios6.

Esa descripción de Orellana hecha en la 
relación preserva la integridad del capitán, 
según la visión de la época, de bienes inter-
nos, como es la virtud, así como de los bienes 
externos, la honra, con los cuales Francisco 
de Orellana es elevado sobre los demás y 
recibe ese rito de homenaje y distinción7. 
Esa concepción de honor está basada en el 
concepto caballeresco-medieval en que el 
vínculo señor-vasallo es la referencia y en 
especial de los castellanos dominados por el 
deseo de fama y de la protección causada por 
tal virtud.

El Orellana de Carvajal es el caballero 
ideal, listo para el combate de fidelidad en 
contra de los enemigos de su señor y de la 
cristiandad, en donde coraje, fuerza, fideli-
dad y destreza guerrera son algunos de los 
prerrequisitos para la definición de ello. Y 



1218

eso Carvajal no se cansa de hacer. El con-
cepto de honor español nace, partiendo de la 
fama que se gana con hazañas8, justamente 
a partir del conflicto con el otro, el moro y 
su expulsión, así como la honra de Orellana 
es sustentada a partir de iguales intereses de 
conflicto. Al caballero combatiente medieval 
se le atribuyen determinados privilegios, así 
como a los suyos, y no es considerado clase 
trabajadora, tiene siempre un acompañante 
y no paga tributos. Esa relación señor-vasallo 
del caballero ante el rey determinaba la lucha 
de cada uno por mantenerla y protegerla, 
dado que alcanzar o mantener el honor era 
ambición particular de todo sujeto partici-
pante de esa sociedad, más aun de esos que 
participan en arriesgadas expediciones en 
busca de ese algo más del reconocimiento.

Para J.G. Peristiany9, el honor es
el valor de una persona a sus pro-
pios ojos, pero también a los ojos 
de su sociedad. Es su estimación de 
su propio valor o dignidad, su pre-
tensión al orgullo, pero es también 
el reconocimiento de esa preten-
sión, su excelencia reconocida por 
la sociedad, su derecho al orgullo. 
(…) El honor, por lo tanto, propor-
ciona un nexo entre los ideales de 
una sociedad y la reproducción 
de esos mismos ideales en el indi-
viduo, por la aspiración de éste a 
personificarlos. En tal sentido, im-
plica no sólo una preferencia habi-
tual por un determinado modo de 
conducta, sino la adquisición del 
derecho a cierto tratamiento como 
recompensa. 

Así, defender el honor en tal sociedad es 
una cuestión prioritaria, dado que riqueza, 
poder, nobleza, coraje, valor, fuerza, he-
roísmo, prestigio, reputación, fama y gloria 
son defendidos con la vida e, incluso, más 
importantes que ella. El reconocimiento 
público es parte del honor medieval y, por 
ende, está intrínsecamente ligado a la noción 
de vergüenza. Si por un lado Orellana tenía 
su dignidad amenazada por la acusación 
de traición y, así, tal vez pudo convencer al 
dominico a escribir una ‘relación verdadera’ 
para defender su status quo en cuanto fiel a la 
corona y a la fe cristiana, por otro luchó para 
no perder lo que había construido durante 
tanto tiempo en esa relación de fidelidad 
señorial y reputación pública. 

El valor funcional del honor en España 
se refleja en especial en la citada noción 
caballeresca, en la teoría moral católica y 
el problema de la limpieza de sangre10. De 
hecho, la deshonra se circunscribe en apre-
cio a elementos de inferior valor, donde la 
soberbia y el orgullo formaban parte de la 
decadencia del status de privilegiado y era 
considerado negativamente en la sociedad 
española de donde salen los expedicionarios. 
Tales atributos eran contrarios al orden 
religioso de la época, donde la ambición de 
poder y la vanidad consagran la deshonra 
de un sujeto insubordinado, rebelado contra 
la voluntad de Dios. Esa es considerada una 
honra mundana: es, al mismo tiempo, sub-
levarse contra la vida cristiana, al poder de 
la Iglesia y, consecuentemente, al poder real. 
Es, por lo tanto, unir lo útil a lo agradable: 
el concepto de honor español presente en 
el Orellana carvajalesco está íntimamente 
relacionado con la búsqueda de “un camino 
hacia Dios, llevar una vida piadosa y renun-
ciar a los bienes cismundanos”11. El honor 
caballeresco, en concreto, se une, en el siglo 
XVI, al sistema moral religioso cristiano, en 
el aspecto interno.

En el aspecto externo, la honra vinculada 
a valores como riqueza, poder, descendencia, 
crédito, buen nombre, limpieza de sangre, va 
ligado a la preocupación de ‘qué dirán’ las 
gentes, incluyendo la calumnia. La honra 
está, de esa manera, vinculada a aspectos 
internos, como la virtud, y externos, como 
la reverencia, potestad y el dinero12, lo que 
construye el imaginario español invertido de 
que, en el siglo XVI, quien posee riquezas, 
es señor, tiene propiedades es, al mismo 
tiempo, virtuoso. O aun, más grave en los 
siglos posteriores, sobre todo en el XVII, que 
la honra se puede comprar.

Así se puede ver la importancia del ho-
nor en el imaginario de Orellana, defendido 
por el fraile dominico Carvajal. Esa necesidad 
de que el honor exija un reconocimiento uni-
versal es lo que motiva la pluma del religioso 
a hacer reconocer que la persona virtuosa, 
caso de su capitán, sea recompensado y de 
que sus hechos deben servir de ejemplo para 
todos. Si el héroe de la pluma de Carvajal es 
un gobernante perfecto desde el punto de 
vista de los conceptos de honor españoles, 
medievales y renacentistas, cuya referencia 
está en el poder centralizador de la nobleza 
establecida y en la iglesia controladora, en 
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Almesto encontramos el retrato del antihé-
roe de igual forma ideal, el que desacraliza 
toda la estructura aquí descrita de honra, 
prestigio y vasallaje: Lope de Aguirre13.

Pese a que hay quien ve a Lope de 
Aguirre como libertario, o el símbolo de la 
liberación americana de las manos de la 
Corona Española14, la pluma de Almesto nos 
muestra un Lope de Aguirre “tirano”, “Judas” 
y “traidor”, un hombre cuya 

l’abilitá e le risorse di costui nelle 
battaglie erano così straordinarie, 
così sorprendente la sua resisten-
za alle fatiche delle lunghe tappe e 
cosi prodigiosa la sua rapiditá di 
manovra, che la gente lo credeva 
posseduto dal demonio o un de-
monio lui stesso, il demonio delle 
Ande, precisamente15. 

Al describirlo así, Almesto refleja su 
postura ante la sociedad española, particular-
mente ante el Rey y la Iglesia, cuya reacción 
a la reforma protestante había instaurado en 
la Península y, en consecuencia, en la Amé-
rica española la Inquisición y otras actitudes 
extremas, de las cuales Almesto está todo 
el tiempo defendiéndose. O sea, así como 
Orellana, Almesto también era acusado de 
rebeldía por participar en el grupo de los ma-
rañones, los guerreros rebeldes seguidores 
de Aguirre.

No satisfechos con la actuación de 
Pedro de Ursúa, el Gobernador y jefe de 
la expedición, a quien tenían como buen 
hombre y gobernante, resolvieron matarlo 
por creer que en su cambio repentino, no 
actuaba como líder ideal de la expedición y, 
además de eso, por creer que Ursúa prestaba 
demasiada atención a doña Inés de Atienza, 
a quien había llevado como acompañante 
particular al viaje y cuya balsa, como castigo, 
conducían algunos de los expedicionarios 
que habían intentado huir. Por eso, “Lope de 
Aguirre y un Lorenzo Çalduendo fueron de 
parecer que mejor era matar al gobernador y 
alzarse con todo, y así lo acordaron y deter-
minaron”16. Pedrarias, muy despistadamente 
poniendo su protagonismo en la expedición 
esta vez como amigo del Gobernador, tiene 
un pequeño diálogo con los asesinos, que lle-
gan al aposento de Ursúa y uno de ellos “dio 
con una espada a dos manos por los pechos, 
que lo pasó de una parte a otra”, con que los 
otros “le dieron muchas estocadas y cuchil-

ladas hasta que lo mataron”17, justificando 
su actitud con “vivas al rey”, pues tenían a 
Pedro de Ursúa como tirano y estorbador 
de los objetivos de la expedición, que era 
encontrar la tierra rica de Omagua descrita 
por Carvajal.

Pero la muerte del Gobernador Ursúa 
era apenas el comienzo de la sucesión de tra-
gedias que tendrían lugar en las aguas del río 
más grande del mundo, así como en sus oril-
las. Pasado tal episodio, Aguirre y su grupo 
eligieron como nuevo gobernador a Fernando 
de Guzmán, que fue tratado como verdadero 
príncipe18  y a quien pensaban coronar como 
rey al llegar al Perú, nuevo destino de la 
expedición. Los “tiranos” siguieron haciendo 
maldades: dieron más de quinientos azotes a 
un “negro” en la plaza pública manifestando 
a todos la causa del castigo: “mató este cruel 
tirano, con sus propias manos, a un clérigo 
de misa, llamado Alonso Henao”19, a doña 
Inés de Atienza, “mataron a su Príncipe don 
Fernando a estocadas y arcabuzazos” y, en 
las cuentas del propio Almesto, “mató el 
tirano por el río, antes de llegar a esta isla 
[de Margarita], veinte y cinco hombres, (…) 
D. Juan de Vargas, su teniente, (…), almiran-
tes, capitanes, alféreces y sargentos y otros 
oficiales que este perverso tirano hizo y de-
shizo”. Más adelante, Almesto confiesa que 
Lope de Aguirre mató o hizo matar en la Isla 
Margarita “otros catorce de sus marañones, 
y once de los vecinos della, con los dos frailes 
y dos mujeres, que son por todos cincuenta 
personas las que mató hasta que salió de la 
isla”20, además de a todos los gobernantes de 
la Isla y a su propia hija, Elvira.

Comenzando por el asesinato del gober-
nador, en aquel momento el mayor represen-
tante de la corona española en plena selva 
entre aquellos miles presentes, pasando por 
el alzamiento de un sustituto del rey Felipe 
II, don Fernando de Guzmán, la pretensión 
de tomar al reino del Perú de las manos de la 
monarquía de España, las violentas muertes 
de súbditos y representantes reales, convier-
ten a Aguirre en el icono de la transgresión 
de la obediencia, del orden y del vasallaje y, 
desde luego, del honor. Aguirre no esperaba 
que, con sus rebeliones, fuese victima de 
iguales retribuciones: esperaba añadir a su 
ejército marañón más y más gente para, al 
final y al cabo, construir un nuevo gobierno 
bajo sus preceptos particulares y agresivos.

Por tales hechos, Lope de Aguirre es 
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considerado un legítimo traidor, en el senti-
do más religioso y profundo que la palabra 
puede expresar, pues “quedará entre los 
hombres la fama que del malvado Judas, 
para blasfemar y escupir de su nombre, como 
el más malo y perverso hombre que había 
nacido en el mundo”21. Dado que tiranía es el 
gobierno de uno cuando no es monarquía22, 
se consideraba que el gobierno personal era 
más cosa de bestias que de humanos, así que 
a Lope cabe el juicio de total e imperdonable 
traidor. De las descripciones hechas por Al-
mesto del asesino de su novia, y de las hechas 
por Duplessis23, Aguirre encaja perfectamen-
te en el típico tirano de la época aludida: 
oprime a los notables del reino (cuando mata 
a los representantes del rey, entre ellos al 
Gobernador Ursúa), “eleva a villanos y gente 
de baja cuna para que le adulen y se plieguen 
a sus pasiones24” (se rodeaba de sus ma-
rañones y los ponía en cargos de confianza), 
impide reuniones públicas, teme las reunio-
nes de personas (Aguirre mata sin piedad 
a cualquiera que hiciera con otro cualquier 
comentario), enemista a los “súbditos” entre 
sí, fomenta facciones (Almesto deja muy 
claro la división entre los que seguían al rey y 
los que eran seguidores de Aguirre), se rodea 
de guardias integradas por bárbaros o ma-
leantes (Aguirre siempre estaba rodeado de 
sus compañeros marañones de “confianza”), 
vive en un constante estado de desconfianza 
(Aguirre mataba a cualquiera de sus hom-
bres, incluso los de “confianza”, por al menos 
desconfiar traiciones), promueve la guerra 
(al llegar a la isla Margarita, hace frente a 
los representantes del poder real, además 
de afrontar otras entidades reales –en la isla 
Borburata– y no-reales) y, al fin, el tirano no 
deja a sus seguidores libres (Los “súbditos” 
de Aguirre lo eran más por miedo que por 
lealtad). 

Lope de Aguirre se presenta como con-
trario a una sociedad lineal y unidimensional 
que tanto la Corona Española como la Iglesia 
luchaban por mantener, sobre todo ante la  
amenaza del Protestantismo en toda Europa. 
Ese motín aislado, esa revuelta localizada 
demuestra la insatisfacción de Aguirre, así 
como de una pequeña (¿?) camada de la 
sociedad española épica, a la organización 
social feudal pautada en la obediencia ciega, 
en la jerarquía indiscutible y en el vasallaje 
perpetuo. 

Eso caracteriza la total contravención 

del honor en cuanto concepto social que todo 
hombre español soñaba alcanzar. Si el honor 
estaba ligado a la Corona, Aguirre “tomaba 
la vara en nombre del rey D. Felipe, nuestro 
señor, al cual le habían ya quitado el cargo”25; 
si estaba el honor orientado a la buena vida 
cristiana, Lope “blasfemaba y renegaba de 
Dios, sumo Rey y Señor de todos; y ansimis-
mo hacían otros muchos soldados amigos 
que, por le imitar y hacer placer, blasfemaban 
y renegaban continuamente de Dios y del 
Rey”26. Como si no bastase su osadía, pide 
que sus marañones firmen un documento 
que los desnaturalice de los reinos de España 
y, para cerrar su total insubordinación, 
escribe una carta a Felipe II denunciando la 
hipocresía de los representantes del rey en el 
Perú, poniendo en duda la autoridad del mo-
narca y desvinculándose del vasallaje real. El 
“tirano” promueve su deshonor y, en cambio, 
recibe de la sociedad la deshonra.

La honra es una categoría subjetiva que 
se encuentra exclusivamente en la mente de 
los sujetos participantes de una determinada 
sociedad, es una cuestión individual, lo que 
puede llevar a la fama, elemento presente en 
lo externo, en la sociedad a través del reco-
nocimiento colectivo de las virtudes de un 
sujeto. Con eso, la consecuencia es la vida, de 
pleno goce de derechos de autosatisfacción, 
sentimiento de pertenencia. Contrario a la 
deshonra, condición de conciencia de deuda 
con la sociedad y con los suyos, que tiene 
la consecuencia de infamia en lo externo, 
llevando a la vergüenza, entendida como 
falta de respeto y desdén por las leyes y las 
instituciones, y consecuente muerte civil y 
moral27. 

En eso, el hecho de matar a su hija, su 
pasión y única flaqueza conocida, merece una 
nota a más. Aguirre pone fin a la vida de Elvi-
ra debido a la presión de la idea del concepto 
del honor de su sociedad, pues pensaba en 
la vergüenza y deshonra que tendría su hija 
en relación a los aspectos internos y, sobre 
todo, externos. La recepción de los hechos 
de Aguirre en la sociedad española no sería 
positiva, así como los juicios que merecería 
su hija y su posteridad no sería la fama y el 
reconocimiento, a no ser de forma negativa: 
infamia y vergüenza. 

Con la deshonra calificada, Aguirre 
es contemplado como un traidor, lo que 
presupone una evidente infidelidad, él “ha 
sido demonizado por el discurso oficial. Es el 
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traidor por oposición al héroe cuyo modelo 
es Hernán Cortés. Su carta a Felipe II, «des-
naturándose» de España y desconociendo la 
autoridad real, denuncia la crisis del mismo 
discurso al que pertenece, el de los vence-
dores”28. Es decir: en una sociedad donde la 
lealtad es la palabra de orden y de osificación 
de la armonía del cuerpo social, romperla 
significa la amenaza, el desequilibrio y el 
peligro. Vale resaltar que la fidelidad no 
estaba restringida únicamente al monarca, 
pero existía una fidelidad señorial y una mu-
nicipal, cuya desobediencia caracterizaba, 
de igual manera, la infidelidad y, por ende, 
la traición29. Aguirre se encuadra, de acuerdo 
con lo que nos pinta Almesto en su relación 
de viaje, en todas las postulaciones. 

A toda esa gama de características del 
honor español, se añadirá la particulari-
dad del honor post-reforma, basado en el 
albedrío confrontado con la doctrina de la 
determinación que, a lo largo del siglo XVI, 
toma cuerpo y fuerza desde la vertiente de 
otra amenaza a las potencias peninsulares, 
el protestantismo. Eso revalorizaría las leyes 
antiguas de honor basadas en la fidelidad a la 
fe tradicional española. La preocupación en 
el relato de Almesto por la herejía es constan-
te. Aguirre preguntó a uno de sus hombres 
qué comentarios hacía la  gente sobre él y el 
interrogado respondió que “vuestra merced 
y todos los que andan en su compañía son 
luteranos, malos y crueles”30, respuesta que 
le costó la vida. Más adelante, en la carta 
que escribe a Felipe II, Aguirre reconoce que 
“tenemos en esta tierra tus perdones por de 
menos crédito que los libros de Lutero”31. A 
aquellas alturas de su vida a Aguirre le pa-
recen dar igual el cristianismo católico y el 
luteranismo, doctrina creciente en Europa, 
pero bloqueada a España.

En definitiva, la figura militar y guerrera 
de Orellana, adjetivos absolutos de la cons-
trucción de un héroe medieval, forjada por la 
pluma de Carvajal se inserta en las categorías 
del personaje honrado de la época. En la 
crónica, Orellana es pintado como poseedor 
de gran destreza en el arte militar, creando 
tácticas de guerra que muestran en los re-
sultados su eficiencia. El capitán igualmente 
es descrito como valeroso, decidido a seguir 
navegando el río para intentar salvar a toda 
la gente que lo seguía. Carvajal está todo el 
tiempo aludiendo los éxitos de la expedición, 
resultados del ingenio de Francisco de Orel-

lana, lo que demuestra la evidente intención 
del cronista a la exaltación de su jefe, dándole 
las honras y fraguando el líder exitoso ideal 
para su justificación ante las acusaciones de 
Pizarro y, por qué no, del reconocimiento re-
gio al gran hecho del descubrimiento. María 
Teresa Pérez concluye que “el dominico no 
sólo quiere defender a Orellana de posibles 
acusaciones de ambición descubridora, tam-
bién quiere poner de manifiesto que, de he-
cho, el descubrimiento se ha llevado a cabo, 
que él era el capitán adecuado y que (…) se 
merece la concesión de las Capitulaciones de 
conquista”32. 

De igual manera, investido de los mis-
mos valores y conceptos de honra y dibujan-
do una imagen invertida, está Pedrarias de 
Almesto. El honor, regulador del comporta-
miento de la sociedad española del siglo XVI, 
se presenta en Aguirre no como inclusión 
social, que era su mayor deseo, sino como 
exclusión. Almesto, que se pinta a si mismo 
como fiel vasallo de los poderes peninsulares, 
condena a Lope de Aguirre en su narración, 
criticando su conducta y reputación. El lector 
llega a la conclusión, al final de la lectura, que 
Aguirre es, de hecho, indiscutible traidor, 
que su muerte y posterior descuartizamiento 
terminan por castigar su comportamiento. 
Por haber roto las leyes de la buena honra, su 
infamia se nota en el tratamiento y condena-
ción que le fueron reservadas tras su fenecer: 
deshonra, infamia y muerte (incluso social).
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Identidade docente no ensino superior

Rubens Antonio Gurgel Vieira
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo

Introdução
P ara Giroux (2003, p.11-22), vivemos 

num mundo onde as grandes corporações 
adquirem cada vez mais força, minando as 
forças democráticas, pois seus interesses 
demandam que renunciemos aos papéis de 
sujeitos sociais para nos tornarmos consumi-
dores. Através de modelos de gerenciamento 
que alinham a iniciativa e a aprendizagem 
humana para estes interesses, questões de 
responsabilidade social perdem espaço. Na 
docência isto é explicitado quando a ação 
do professor, seu cotidiano pedagógico, é 
mercantilizada e sujeita as mesmas pressões 
de mercado que outros produtos.

Além da pressão de mercado, a docência 
é profundamente afetada pela diversidade 
cultural dentro das salas de aula, as trans-
formações culturais consequentes da glo-
balização e avanço tecnológico nos diversos 
campos científicos, a alteração dos modos de 
vida nas diversas culturas e sociedades. Ser 
professor nestas condições é exercer uma 
profissão sujeita a tensões e resistências nem 
sempre muito evidentes, pois os interesses 
são múltiplos e complexos articulando ten-
dências mundiais com influências locais.

É possível que os docentes - em especial 
neste texto aquele que atua no nas licencia-
turas de Educação Física - apoiem a atuação 
em um posicionamento teórico/político que 
lhe forneça certa segurança, de encontro 
com seu modo de pensar o mundo, formação 
e experiência profissional, sem, no entanto 
buscar algum embasamento teórico mais 
profundo.

A Educação Física, componente cur-
ricular obrigatório da educação básica que 
contém um conjunto de conhecimentos 
e valores que tratam da cultura corporal 
(BRACHT, 1999), também enfrenta tais dile-
mas. A Educação Física nas escolas de todo 
o Brasil justifica um grande número de ins-
tituições de Ensino Superior que capacitam 
os profissionais da área, formando-os tanto 
para a área pedagógica em seus cursos de Li-
cenciatura, quanto bacharéis para os demais 
campos de intervenção. Rodrigues e Bracht 
(2010) afirmam que até o início do século XX 

houve na área uma forte influência da ética 
do trabalho, propagando o asseio do corpo, a 
necessidade de um vigor físico e alinhamento 
aos desejos modernos de desenvolvimento, 
culminando com uma forte presença dos 
métodos ginásticos.

No entanto, logo se fez presente uma 
prática corporal que substituiria a ginástica. 
O período seguinte, nas décadas de 1960 a 
1980, foi decisivo para marcar a esportivi-
zação da Educação Física. De acordo com 
Bracht (1999), a Educação Física escolar 
incorporou os princípios fundamentais do 
esporte, como competição e desenvolvimento 
do corpo, agregando outros objetivos como 
representação de desenvolvimento político 
no cenário internacional.

Foram intensas as críticas em meados da 
década de 1980 ao domínio esportivo e suas 
consequências, como também ao paradigma 
da aptidão física cultivado pelos métodos 
ginásticos. Apropriando-se dos referenciais 
das Ciências Humanas, a Educação Física 
foi influenciada por parte da discussão que 
abastecia as teorias críticas do campo da 
Educação, que denunciaram a escola dado 
seu papel na reprodução das desigualdades 
sociais.

Tais críticas abriram espaço para ou-
tras propostas de Educação Física escolar 
que contemplaram diferentes formas de 
organização social, objetivos distintos, que 
aspiravam transformações a partir da escola 
(BETTI, 1991; KUNZ, 2004; SOARES et al., 
1992). O que se apresentou na sequência foi 
um intenso debate acadêmico dentro desta 
corrente pedagógica crítica denominada de 
progressista.

A constituição de uma pedagogia crítica 
na Educação Física foi concomitante com o 
avanço de outras concepções apoiadas no 
paradigma das ciências biológicas. Há uma 
diversidade de propostas de Educação Física 
escolar convivendo no cotidiano acadêmico 
e escolar. Segundo Bracht (1999), se apre-
sentam como correntes teóricas a pedagogia 
desenvolvimentista, que busca oferecer a 
criança oportunidades de experiência com 
o movimento, para promover seu desenvol-
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vimento motor; a pedagogia psicomotora, 
muito influente nos anos 1970 e 1980, que 
considera o movimento como instrumento 
para outros aprendizados da criança, como 
o afetivo e o cognitivo; o autor também 
menciona uma renovação do movimento 
pela aptidão física, se utilizando do avanço 
dos conhecimentos sobre o corpo na área 
biológica. O que todas estas pedagogias pos-
suem em comum é o fato de não se basearem 
em uma teoria educacional critica, e sim em 
conhecimentos das ciências biológicas.

A maior parte das obras denominadas 
progressistas tinham inspiração marxista, 
onde fatores econômicos e a desigualdade 
de recursos eram o foco das críticas, a causa 
das diferenças sociais. Com o enriqueci-
mento do debate acerca das possibilidades 
da Educação Física escolar, Neira e Nunes 
(2006, p.107-115) publicam uma obra 
onde as diferentes correntes teóricas são 
consideradas currículos distintos, logo com 
diferentes visões de mundo. Para os autores, 
a complexidade do mundo atual exige que 
o currículo da Educação Física escolar seja 
pensado de forma pós-crítica, com diversas 
possibilidades epistemológicas em prol de 
uma sociedade menos desigual. Acontecia 
então uma ampliação dos conceitos chaves 
de um currículo denominado cultural.

Para Rodrigues e Bracht (2010), pre-
senciamos um momento de desestabilização 
das certezas, que está proporcionando à área 
a possibilidade de superar a incessante busca 
pela verdade por uma concepção única e ofi-
cial. Assim, existe o espaço para a criação de 
outras culturas escolares de Educação Física, 
ou seja, o momento é propício para que no-
vas concepções de sociedade sejam buscadas 
dentro das aulas.

Como se percebe, o endosso social, po-
lítico e acadêmico as diferentes currículos de 
Educação Física representam adequadamen-
te a disputa cultural. Como consequência, 
convivem nos bancos universitários nos cur-
sos de licenciatura concepções distintas de 
sociedade e das transformações necessárias a 
partir do componente na escolarização bási-
ca. Tal polifonia está presente nos discursos 
dos professores, na organização da institui-
ção, nos textos disponibilizados, na composi-
ção das disciplinas, no desenvolvimento das 
atividades pedagógicas, na própria bagagem 
que os alunos trazem do período prévio de 
formação.

O conflito entre os currículos da 
Educação Física

A arena de lutas que compõe o processo 
de formação dos futuros docentes, dificilmen-
te é livre de contradições em seus objetivos, 
mas sim repleta de conteúdos conflitantes. 
Vivemos em uma sociedade marcada pela 
diferença, através de diferentes critérios 
e classificações (sexo, etnia, classe social, 
raça, religião, sexualidade, características 
corporais, preferências culturais, enfim), na 
qual aqueles que detêm o poder classificam 
e normatizam determinadas identidades, 
subjugando as demais como inferiores. A 
dinâmica acarreta resultados diretos na 
materialidade, nas possibilidades de opções 
e no acesso às necessidades básicas do ser 
humano.

Ser professor neste cenário é fazer parte 
de lutas por concepções de convivência hu-
mana, não havendo neutralidade nas opções 
teóricas – e consequentemente políticas. Se 
o conhecimento veiculado no processo de 
formação influencia futuras identidades, a 
determinação do que será ensinado (e como) 
é uma decisão política com resultados diretos 
no contexto sociocultural mais amplo.

Consideramos que o currículo é fonte 
de muitas representações que influem 
diretamente no imaginário dos futuros 
egressos dos cursos de Licenciatura. De fato, 
consideramos o currículo como um dos seus 
principais pilares, território contestado e 
espaço de lutas na valorização de determi-
nados conteúdos, saberes e conhecimentos 
(NEIRA, 2009).

Diante da diversidade de currículos 
convivendo nas esferas acadêmicas e na 
escolarização formal, urge responder como 
são posicionados os docentes formadores 
de futuros professores, de que modo são 
interpelados, e quais discursos acessam e 
reproduzem para respaldar suas ações, sua 
didática e suas opções curriculares.

O poder utiliza a cultura no uso peda-
gógico do currículo para construir identida-
des afeitas a determinados interesses. São 
distintas as visões de sociedade propostas 
nos diversos currículos de Educação Física 
– desenvolvimentista, globalizante, saudável 
e cultural. O que não é claro é como ocorre 
a identificação dos sujeitos docentes com as 
representações veiculadas por estes currícu-
los, a maneira como assumem estas posições 
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e discursam sobre certos valores e necessi-
dades, e como defendem suas concepções 
teóricas e práticas.

Não sabemos, de fato, se este é um 
processo reflexivo ou naturalizado dentro 
de determinados contextos. No campo dos 
Estudos Culturais, as representações adqui-
rem papel fundamental, pois são o suporte 
que fornece as posições de sujeito para a 
constituição das identidades. Neste sentido, 
configura-se a “guerra cultural” através das 
batalhas em que essas representações são 
postas em circulação. Portanto, o currículo 
da Educação Física também é um campo 
contestado, disputado por concepções distin-
tas de ensino, que visualizam uma sociedade 
diferente e, exatamente por isso, trabalham 
para diferentes destinos.

Estrategicamente posicionado, o pro-
fessor universitário se faz sujeito formador 
de identidades, capaz de influenciar a for-
mação dos futuros professores. No entanto, 
a questão acerca de sua própria identidade 
persiste. Sua atuação, portanto, é deveras 
importante.

A identidade docente
Os docentes têm sido posicionados pe-

los discursos educacionais contemporâneos, 
através de representações sobre como devem 
ser e agir, com modelos de profissionalismo 
que influenciam diretamente suas identida-
des. Apesar do fator em comum da dedicação 
ao ensino, a identidade docente é extrema-
mente heterogênea em suas características. 
Por isso, estudar a identidade docente é 
atentar para o contexto, desde aspectos de 
gestão governamental até as especificidades 
do componente curricular, rede de ensino, 
cotidiano da escola, interação com os alunos 
e demais aspectos.

Se cada currículo coexistente na Edu-
cação Física escolar exprime um desejo de 
organização social distinto, a escolha docen-
te reflete aspectos de sua identidade inter-
ligados com a guerra de representações que 
permeiam todas as relações sociais. O estudo 
da relação entre identidade docente e teorias 
curriculares da Educação Física pode explici-
tar aspectos não tão visíveis do contexto. Isto 
facilita a compreensão de como as políticas 
hegemônicas globais atuam em cenários 
locais para impor uma normatização social 
que oprime a diferença.

Compreender as identidades docentes 
na Licenciatura em Educação Física – aquelas 
envolvidas com os componentes curriculares 
que tratam diretamente da escolarização – 
pode ser uma forma de clarear suas opções 
por determinadas concepções curriculares 
de Educação Física escolar. As distintas 
perspectivas implicam em diferentes formas 
de selecionar e organizar os conhecimentos e 
práticas que comporão o currículo, pois car-
regam em seu bojo diferentes projetos para 
formação do cidadão. Mapear estas opções 
a partir da identidade destes docentes pos-
sibilita a compreensão de como processos 
globais atingem a localidade, hibridizando 
tendências, demandas, refletindo a configu-
ração do poder.

No âmbito da pesquisa, é preciso en-
tender que a categoria docente possui suas 
próprias características e implicações de 
atuação. Os modos pelos quais os professores 
são interpelados e sujeitam-se ao processo 
identitário durante sua carreira são funda-
mentais para compreender ações e escolhas, 
bem como todos os conflitos inerentes 
(GONÇALVES, 1996).

No entanto, apesar da carreira docente 
ser uma construção social e, como tal, sujeita 
a disputas políticas, sociais e culturais, a 
trajetória percorrida é realizada de maneira 
individual, com suas peculiaridades, con-
tingências e história. Portanto, tal pesquisa 
necessita de um quadro teórico que enfrente 
a complexidade do tema, recusando o redu-
cionismo. Ao buscar essas respostas, utiliza-
mos o conceito pós-moderno de identidade 
(HALL, 2001p. 7-22; WOODWARD, 2008, 
p.17-19), bem como a concepção ampliada e 
contemporânea de currículo (SILVA, 2007, 
p.11-17), todos analisados sob a moldura dos 
Estudos Culturais (ESCOSTEGUY, 2006, 
p.133-142), através da metodologia da Histó-
ria Oral (MEIHY e HOLANDA, 2010).

A busca pela compreensão das iden-
tidades dos docentes responsáveis pelas 
disciplinas que abordam os conhecimentos 
pedagógicos nos cursos superiores de 
Educação Física como objeto de estudo e, 
consequentemente, como artefato cultural, 
é a estratégia utilizada para desnaturalizar 
todas as posições de sujeito, representações 
e práticas de significação que lhe dão su-
porte. Neste campo teórico, somente assim 
podemos reconhecer o que está instituído 
como verdadeiro e único, e quem são os 
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interessados nesta manutenção. Portanto, 
o compromisso final é examinar artefatos 
culturais e seu envolvimento com o poder.

Diante do exposto, nos questionamos 
sobre a constituição das identidades docentes 
no Ensino Superior nos cursos de Educação 
Física e seu posicionamento perante os dife-
rentes currículos em circulação. O que é ser 
professor universitário na área da Educação 
Física? Qual é sua trajetória? O que o levou 
a optar por uma (ou mais) concepções de 
Educação Física? O que leva o formador de 
professores a posicionar-se de determinada 
maneira diante da variedade de opções exis-
tentes?

É preciso considerar que esses questio-
namentos se dão, ainda, em meio às trans-
formações globais deste início de século, que, 
para Giroux (2003, p.55-57), privilegiam 
uma cultura empresarial em detrimento de 
uma cultura democrática. A globalização 
e os princípios neoliberais transformam o 
Ensino Superior de reduto de esfera pública 
democrática para centro de treinamento de 
novos profissionais alinhados com a con-
cepção ocidental hegemônica de sociedade. 
Deste modo, todos os cursos superiores são 
invadidos por novas formas de conhecimen-
to, apoiadas na concepção de competências 
necessárias para a atuação no mercado de 
trabalho, entendido como a arena onde estão 
divididos ganhadores e perdedores. Portan-
to, o papel desempenhado pelo docente pos-
sui relações estreitas com o contexto, seja na 
sua confluência, seja para resistir aos desejos 
predominantes.

A pesquisa
O estudo de formações identitárias não 

se resume a olhar para a teoria de uma forma 
ampla, mas deve-se aprofundar a visão para 
a contextualização que envolve tal identida-
de. Outro fator a ser considerado é que esta 
investigação focaliza uma posição de sujeito 
específica: a docência no Ensino Superior 
dos cursos de graduação em Educação Física 
encarregada dos componentes curriculares 
denominados aqui de “pedagógicos” - por 
tratarem diretamente dos assuntos esco-
lares, “o quê”, “como” e “por que” ensinar 
na escola. Desta forma, analisar categorias 
docentes amplas e concernentes à docência 
de uma forma geral pode somente fornecer 
indícios e caminhos a serem percorridos, mas 

a especificidade do artefato cultural exige um 
mergulho no contexto de sua constituição.

Na ótica dos Estudos Culturais não há 
neutralidade na produção da pesquisa. Com 
isto como prerrogativa, empregamos para 
isso o método História Oral nos moldes pro-
postos por Meihy e Holanda (2010). Nesta 
metodologia de pesquisa, coerente com os 
avanços tecnológicos e sintonizada com as 
novas modalidades de captação eletrônica, o 
processo vai além da realização de entrevis-
tas. Suas operações exigem reflexão e orga-
nização, onde se acredita na possibilidade de 
que os discursos orais são ressignificados no 
processo de transcrição, possibilitando a ali-
mentação de debates que sejam importantes 
para transformações sociais.

As entrevistas em história oral podem 
ser organizadas com propósitos distintos, 
sugerindo gêneros específicos para a con-
dução. De forma basilar, distingue-se três: 
história oral de vida, história oral temática 
e tradição oral. Nesta pesquisa, adotamos a 
História Oral temática como a mais adequa-
da.A realização de uma pesquisa apoiada na 
Historia Oral pressupõe o seguinte roteiro: 
elaboração do projeto, gravação da entre-
vista, transcrição, análise, arquivamento e 
devolução social.

Um projeto de História oral possui 
como elementos o entrevistador, quase sem-
pre quem coordena o projeto - como nesta 
pesquisa - e o entrevistado. Através de ações 
e etapas previamente acordadas entre am-
bos, gera-se uma entrevista em um processo 
de colaboração. O documento resultante é a 
gravação desta entrevista, mas é fundamen-
tal a geração de um material por escrito a 
partir do que foi gravado, especialmente em 
casos de estudos de memória e identidade.

Na história oral temática, por sua vez, 
há um recorte que direciona em uma lógica 
mais objetiva - isto não significa buscar 
uma inexistente objetividade absoluta. A 
entrevista acontece dentro de parâmetros 
determinados previamente, organizando o 
processo para atingir um objetivo proposto. 
Tal fim usualmente envolve questões polêmi-
cas, de caráter social, alimentando debates 
e disputas através de posições conflitantes. 
Desta forma, detalhes da história de vida do 
entrevistado somente interessam na sua uti-
lidade para o tema proposto. (MEIHY, 1996).

Há um foco central nesta forma de se 
fazer história oral onde uma das práticas é a 
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realização de um questionário, ao contrário 
das entrevistas livres da história oral de 
vida. O questionário é uma ferramenta que 
estabelece os critérios para abordagem de 
temas que são pertinentes a pesquisa, se 
aproximando dos métodos convencionais de 
entrevista (no entanto estes não obedecem a 
um projeto e etapas características da histó-
ria oral). Mesmo que o roteiro das questões 
diminua os aspectos subjetivos ao direcionar 
as respostas, cabe ao entrevistador a sensi-
bilidade de permitir sempre que necessário 
a incursão para outros assuntos, além de fa-
vorecer as respostas do entrevistado através 
de estímulos.

Neste sentido, realizamos uma pesquisa 
de História Oral Temática com uma docente 
do curso de Licenciatura em Educação Física 
de uma Universidade de Sorocaba, cidade 
localizada a 100 km da capital paulista. Se-
guimos as recomendações de Meihy (1996, 
p.121-122), sobre o anonimato do docente 
colaborador. Sendo o foco da pesquisa a 
tradução de um contexto social, e não a iden-
tidade civil do entrevistado, guardamos seu 
nome e dados pessoais em anonimato como 
forma de evitar constrangimentos profissio-
nais. Esta medida se tornou necessária no 
momento em que diversas críticas as condi-
ções de trabalho emergiram da voz docente.

 No total, o questionário contou com 
cinco perguntas: os motivos da escolha pro-
fissional em Educação Física, a experiência 
na graduação, a experiência profissional, a 
prática docente no ensino superior e a con-
cepção de área profissional. A análise da nar-
rativa nos permitiu algumas considerações.

Considerações
Na história oral, a representatividade 

não é quantitativa. Se tratando de uma nar-
rativa pessoal vinculada a contextos sociais 
compartilhados por muitos outros atores so-
ciais da mesma área e profissão, mesmo uma 
única entrevista transcriada pode promover 
uma voz pouco ouvida. A revisão bibliográ-
fica prévia não apontou estudos de moldes 
semelhantes.

Para colaborar na análise, adotamos 
o conceito de Hall de aspectos substantivos 
e epistemológicos da cultura. Aspectos 
substantivos são aqueles referentes às es-
truturas reais e organização das atividades, 
instituições e relações culturais na socieda-

de. Aspectos epistemológicos são aqueles 
referentes às questões de conhecimento e 
conceitualização, que servem para fornecer 
modelos teóricos do mundo (HALL, 1997).

O colaborador entrevistado escolheu 
seu local de trabalho para a realização da 
etapa da entrevista. Desde o início, o docente 
deixou evidente que a sua opção profissional 
se deu em face da sua bem sucedida experiên-
cia esportiva como atleta no período escolar. 
A participação em time de representação da 
cidade se mostrou fundamental no momento 
do vestibular:

“É então, eu entrei na Educação 
Física pelo basquete, como eu ti-
nha jogado, ainda jogava nesta 
época, eu achava que era isso que 
eu ia fazer, que eu ia ser técnica de 
basquete né. Essa era a minha in-
tenção, coisa que eu nunca fiz até 
hoje. Mas essa foi a procura. Mas 
eu sempre gostei de Educação Fí-
sica, sempre participei das coisas, 
desde pequena. E aí a profissão 
para escolher Educação Física foi 
relacionada ao basquete mesmo, e 
trabalhar com isso, com o basque-
te mesmo, essa foi a opção.

Sobre a sua experiência na formação, 
a docente afirma que suas expectativas pro-
fissionais não foram atendidas, obrigando a 
abrir o espectro de futuras opções profissio-
nais:

Eu fui descobrindo, né, algumas 
coisas. Na verdade você entra...eu 
tinha esse foco pro basquete, pro 
esporte, mas aí eu fui descobrindo, 
trabalhei em recreação, hotel... a 
disciplina minha de basquete não 
foi tão boa, foi uma disciplina as-
sim que não chamava muita aten-
ção. E daí eu fui fazer o meu TCC 
com uma professora que já era da 
área de comportamento motor, 
mas eu queria fazer sobre basque-
te. Então a gente analisou a tática, 
o comportamento tático das equi-
pes, então começou a juntar, né. 
Então foi assim, eu não fiz estágio, 
eu não fiz nada no basquete, não 
trabalhei com basquete. A única 
coisa é que a gente tinha o time 
da faculdade, e a gente treinava. 
Então assim, eu fui descobrindo 
novas coisas, né, e fui descobrindo 
que trabalhar com basquete não 
ia ser fácil, que as oportunidades 
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eram poucas, né, e que acabou se 
distanciando nesse sentindo, aca-
bou ficando mais prática mesmo e 
não profissional.

Esta abertura direcionou a carreira 
da dimensão esportiva para a dimensão do 
desenvolvimento motor da Educação Física, 
como podemos observar pela opção no mes-
trado:

“a primeira coisa que ela (a orien-
tadora) falou foi isso: ‘Você vai en-
trar aqui mas vai fazer seu projeto 
na linha que a gente está estudan-
do. Não vai fazer o seu projeto, que 
você mandou aqui’. Tanto é que ela 
nem me perguntou do meu proje-
to, nem queria saber. Queria saber 
do meu perfil, como pessoa, sobre 
o que eu queria, não quis saber do 
projeto. E daí na época ela estava 
tentando estudar habilidades mo-
toras complexas. No caso ela fo-
cou no pula corda. Então a gente 
trabalhou o pula corda, trabalhei 
o desenvolvimento da aprendiza-
gem da habilidade de pular corda. 
Filmamos crianças, maiores e me-
nores, acertamos algumas fases, 
dividimos em fases, como ela co-
meçava a aprender, como que era 
essa transferência. A gente traba-
lhou um pouco com biomecânica, 
com fase relativa, a gente fez um 
estudo de análise cinemática.”

Sobre a experiência profissional, o do-
cente entrou direto da graduação no mestra-
do para a atuação no ensino superior, sobre 
a qual exprime as seguintes representações:

Os professores não são mais es-
pecialistas, as disciplinas são dis-
tribuídas aleatoriamente, muitos 
professores sem uma bagagem, 
uma referencia boa, eu acho que 
toda faculdade parece boa, mas 
não tem uma referencia. E hoje eu 
não penso mais em trabalhar com 
o basquete porque eu adoro o que 
eu faço. Eu sei que ao trabalhar 
com basquete eu não ia poder ter 
a mesma dedicação que eu tenho 
com a faculdade. Porque daí eu ia 
ter jogo, como que eu ia faltar da 
aula. Então hoje eu não me vejo 
mais trabalhando com basquete. 
Assim com iniciação, com esco-
linha, eu quero ainda, ainda vou 
fazer. Mas com equipe de treina-

mento, técnica de competição não. 
Enquanto eu estiver na faculdade 
não.

O recorte temático na vida do colabo-
rador nos permite reconhecer que houve 
grande influência dos currículos esportivista 
na sua experiência com a Educação Básica, 
e com o currículo desenvolvimentista na sua 
experiência acadêmica, ambos currículos. É 
seguro afirmar que sua concepção de edu-
cação, Educação Física e sociedade esteja 
alinhada com o pressuposto destas linhas 
teóricas, e isto é transferido para a identidade 
de seus alunos através do discurso nas aulas 
do ensino superior.

Independente dos aspectos epistemo-
lógicos da identidade docente, o docente 
colaborador discorre sobre alguns aspec-
tos da sua atividade na universidade que 
demonstram as pressões mercadológicas 
mencionadas anteriormente e denunciadas 
por Giroux (2003, p.51-67):

Hoje a gente tem uma pressão pelo 
ENADE. A gente é pressionado 
pelos estudantes. Só que depende 
muito da estrutura, da organiza-
ção, de como a entidade é no tra-
balho com você. O grande proble-
ma hoje é que as faculdades elas 
são negócio. A questão do ENA-
DE põe bastante pressão, mas ela 
joga muita pressão no professor, 
sendo que a estrutura para você 
trabalhar também influencia. E 
também...hoje...não se recebe mais 
orientação pelo TCC...eu tenho que 
orientar mas eu não recebo por 
isso. Consequentemente essa ex-
periência muito importante para 
o aluno...ele tem meia boca. Se 
você se negar é um motivo. Hoje 
eu estou no ensino superior, mas 
pode ser que por qualquer bobeira, 
manda embora. Ou porque eu sou 
mestre vão querer pegar um espe-
cialista. Ou porque eu me neguei a 
orientar um aluno. A realidade é 
bem instável mesmo. Se por acaso 
este semestre eu dizer que não que-
ro pegar uma disciplina, isto não 
vai ser legal. Porque eu acredito 
que não devo dar uma disciplina 
que não é do meu conhecimento. 
Isto é uma pressão que existe bem 
por detrás dos panos. Hoje eu já 
me acostumei com o sistema, a 
pressão já se tornou normal. Mas 
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quando eu comecei era uma coisa 
que influenciava no que eu ia acei-
tar, no que eu ia falar, na forma 
que eu ia me comportar. Eu acho 
que tudo está mais difícil, é por-
tal, é aula pela internet, tudo o que 
você vai fazer é pela internet. Isto 
significa que você está trabalhan-
do em casa. E não está ganhando 
por isso.

A narrativa apreendida nos indicou al-
guns caminhos. Primeiro que a história oral 
pode colaborar muito para dar vozes a muitos 
docentes, trazendo maior visibilidade sobre 
a identidade docente no ensino superior de 
Educação Física. Todavia, se faz necessário 
um recorte maior, com um número maior 
de entrevistados, como forma de aprofun-
dar tanto nas questões epistemológicas das 
interpelações identitárias nos currículos da 
Educação Física Escolar, quanto nas ques-
tões substantivas das condições de trabalho 
possibilitadas pelas universidades.
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Introdução
O Plano de Desenvolvimento da Edu-

cação (PDE) contempla entre suas metas a 
disseminação do uso pedagógico da tecnolo-
gia digital. As ações previstas inserem-se no 
contexto político-pedagógico de qualificação 
da educação, construção das competências 
amplas da cidadania e do desenvolvimento 
humano. 

Uma das metas do PDE é a instalação de 
computadores em todas as escolas públicas, 
aliada à formação de recursos humanos en-
volvidos com a educação pública brasileira, 
bem como prover conexão à internet banda 
larga para todas as escolas públicas do país, 
com velocidade igual ou superior a um me-
gabyte por segundo, de forma gratuita até o 
ano de 2025.

Nessa direção da inserção de tecnolo-
gias nas escolas públicas pelo MEC, o esforço 
atual é acrescido do desafio de disseminar 
e promover o uso pedagógico do laptop 
educacional, estabelecido no Projeto Um 
Computador por Aluno (UCA).

O governo federal propõe o Projeto 
UCA como uma nova forma de utilização 
das tecnologias digitais nas escolas públicas 
brasileiras, balizada pela necessidade de: 
melhoria da qualidade da educação; inclusão 
digital; inserção da cadeia produtiva brasilei-
ra no processo de fabricação e manutenção 
dos equipamentos. 

As ações previstas pelo projeto UCA não 
só se inserem no PDE como se integram ao 
Programa Nacional de Tecnologia Educa-
cional (ProInfo) do Ministério da Educação, 
com o aproveitamento das iniciativas e bases 
existentes de gestão e formação estruturadas 
nos sistemas Núcleos estaduais e municipais 
de Tecnologia Educacional – NTE/M, des-
centralizados e distribuídos geograficamente, 
devendo se beneficiar das redes de formação 
de professores e dos núcleos de pesquisa em 
instituições de ensino superior.

As ações que compõem a fase II, a serem 
contempladas, de modo assegurar o desen-
volvimento correto e pleno do Projeto UCA 

são: a implementação de processo de capaci-
tação de recursos humanos envolvidos com 
a operacionalização dos projetos-piloto; a 
implementação de processo de acompanha-
mento e a avaliação de desempenho dessa 
fase, que permitam valorar o impacto do 
laptop educacional conectado no processo 
educacional em termos pedagógicos e orga-
nizacionais para a melhoria na qualidade do 
ensino e da aprendizagem e inclusão digital 
da comunidade escolar; e a implementação 
de processo de pesquisa, que seja capaz de 
“identificar práticas pedagógicas inovadoras 
com o laptop educacional e desenvolver refe-
renciais da mudança curricular necessária à 
escola no contexto da sociedade do conheci-
mento”. 

O artigo apresenta uma breve refle-
xão em relação às oficinas pedagógicas de 
matemática planejadas e aplicadas pelas 
formadoras e bolsistas do projeto Um Com-
putador por Aluno (UCA) com o objetivo de 
proporcionar saberes na prática pedagógica 
do professor de matemática da Educação 
Básica para o uso do computador na sala de 
aula como uma ferramenta que pode mediar 
o ensino e a aprendizagem de conceitos ma-
temáticos. 

O artigo faz parte de um projeto de pes-
quisa “LAPTOP EDUCACIONAL UCA Aná-
lise das práticas pedagógicas e da formação 
dos professores das escolas do Projeto Piloto 
do Acre”. Consideramos que as práticas 
pedagógicas, com foco na sala de aula, com 
o uso do laptop educacional, constituem-se 
em objeto de investigação instigante porque 
a integração dessa ferramenta demanda, 
inevitavelmente, uma mudança das estraté-
gias pedagógicas e, para vários professores, 
talvez seja este um dos aspectos mais difí-
ceis de serem mudados. De fato, buscamos 
compreender as implicações pedagógicas 
do Projeto UCA, que está sendo implantado 
no Acre, ou, em outras palavras, o processo 
de adequação, efetuado pelos professores, 
desse novo instrumental, às suas aulas e se 
eles estão preparados, por meio da formação 



1231

inicial ou outras, para as mudanças.
Trata-se de uma pesquisa com aborda-

gem qualitativa e as análises são referentes 
aos resultados obtidos durante as oficinas 
realizadas em três escolas contempladas com 
o Projeto e os benefícios que esta atividade 
pedagógica proporcionou ao professor para 
as suas atividades na escola com a utilização 
do laptop em sala de aula ou em projetos de 
aprendizagem.  

Como instrumento de análise, utiliza-
mos os registros dos professores, observação 
participante, questionários aplicados aos 
professores e análise do planejamento de 
aulas e projetos posteriores conforme relató-
rios dos formadores do Projeto UCA. 

O caminho às oficinas pedagógicas
Com mais de um ano de formação do 

Projeto Uca nas nove escolas do Estado do 
Acre, por meio dos relatórios dos formadores 
do projeto, constatamos que mesmo com 
180 horas trabalhadas no curso de formação 
continuada, dos professores de matemática 
das Séries Finais do Ensino Fundamental e 
Médio, apenas um havia realizado práticas 
pedagógicas com o uso do laptop em sala 
de aula, cuja experiência foi relatada no “V 
Simpósio de Linguagens e Identidades da/
na Amazônia Sul-Ocidental”, GT 07: Tec-
nologias da informação e da comunicação e 
ensino.

Detectamos durante a formação das 
dificuldades dos professores em equilibrar o 
uso do computador com o uso dos conteúdos 
curriculares, detectando que dominavam os 
conteúdos específicos da disciplina que lecio-
navam, mas que não se sentiam confortáveis 
em utilizar o computador para suas ações na 
sala de aula e segundo (ALMEIDA, 2003, p. 
5), veja a Fig. 1, 

Dentre os principais desafios que atual-
mente vivemos no âmbito da educação, um 
deles é que o professor consiga estabelecer o 
equilíbrio entre o conhecimento curri-
cular e o conhecimento relacionado ao 
uso da tecnologia e das mídias.

Ao mesmo tempo em que as mídias apre-
sentam possibilidades imensas – e ainda não 
totalmente exploradas – de enriquecimento 
da prática pedagógica, elas trazem em si a 
necessidade de revermos essa prática para 
que possamos aplicá-las – as mídias – em 
todas as suas potencialidades.  [Grifo nosso].

Fig.1: Prática Pedagógica equilibrada nos conheci-
mentos (Currículo × TICs).

Fonte: (ALMEIDA, 2003, p. 5).

No que diz respeito à Informática na 
Educação, citamos, dentre outros: (KENSKI, 
2003, p. 81), que escreve sobre a extrema 
velocidade das alterações sociais neste sécu-
lo, reportando a influência desse fato sobre 
o modo de pensar e fazer educação; “é ne-
cessária uma nova administração do tempo 
docente e, por sua vez, de toda a escola”. 

Em reuniões com o grupo de treze for-
madores que compõem a equipe do projeto 
UCA, decidimos realizar quinzenalmente nas 
escolas oficinas pedagógicas para mostrar 
que seria possível trabalhar os conteúdos 
curriculares utilizando o computador como 
mais um recurso de ensino e aprendizagem, 
dentre eles os conteúdos de matemática 
e propor durante as oficinas o desafio aos 
professores que trabalham na mesma área 
ou afins, elaborar uma oficina e aplicar para 
todos da equipe e posteriormente na sala de 
aula. Neste momento incentivamos o traba-
lho colaborativo em que uns com os outros 
passaram a realizar seus planejamentos com 
o uso do computador.

A seguir relataremos a oficina pedagó-
gica “Ensinando equações do 1º e segundo 
graus com o uso do computador”, duração 
três horas.

Iniciamos falando da linguagem mate-
mática e apresentando algumas diferenças 
entre a linguagem matemática e a linguagem 
do computador em relação a algumas opera-
ções, veja a Tab. 1:
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Símbolos Matemáticos Símbolos matemáticos no computador
+ +
- -
x * (asterisco)
÷ /

Potenciação xn x^n
Raiz Sqrt

CONDIÇÃO: se
= Se (condição; se_

verdadeiro; se_falso)

if

Tab. 1: Representação de símbolos matemáticos no laptop UCA.
Fonte: Laptop UCA, Software KSpread.

A condição se, no laptop UCA “IF”, é uma 
função condicional, que retorna o segundo 
parâmetro se a condição é verdadeira. Caso 
contrário retorna o terceiro parâmetro, ver 
exemplo mais adiante na Tab. 2, na coluna D.

Iniciamos com o exemplo y=f(x)=3x+6, 
uma função do 1º grau da forma y=-
f(x)=ax+b, a raiz da função é definida por 

.0 com , ≠−= a
a
bx

 
Se a = 0, função é cons-

tante; se a ≠ 0 e a > 0 a função é do 1º grau 
e crescente; se a ≠ 0 e a < 0 a função é do 
1º grau e decrescente. Vejamos as situações 

descritas no computador.
Utilizamos como aplicativo no laptop 

educacional UCA, o Software KSpread e 
começamos organizando os dados da função 
com o coeficiente angular a = 3 e coeficiente 
linear b = 6, nas colunas A e B e linha 1 (A1 
e B1). O zero ou raiz da função (definido 
como o valor de x que anula o y), na coluna 
C e linha 1 (C1). A escrita no computador 
na célula C1 para aparecer como resultado 

,2
3
6

−=−=−=
a
bx o numeral -2, veja na

 
Tab.2.

A B C D CONDIÇÃO (FUNÇÃO IF)

1 3 6 = -B1/A1
(resultado -2)

=if(A1>0;“função do 1º grau 
crescente”;if(A1=0;“função constante”;“função 
do 1º grau decrescente”)). 
Resposta: Função crescente

2 -3 0 = -B2/A2
(resultado 0)

=if(A1>0;“função do 1º grau 
crescente”;if(A1=0;“função constante”;“função 
do 1º grau decrescente”)).
Aqui, Função decrescente.

3 0 6 Não faz Função constante

Tab. 2: Representação de símbolos matemáticos no laptop UCA.
Fonte: Laptop UCA, Software KSpread,

No laptop UCA, vejamos a planilha 
final com os resultados apresentados pelos 
professores, conforme Fig. 2:

Fig.2: Oficina pedagógica da Equação de 1º e 2º graus.

Na célula C2, significa que não existe 
divisão por zero, a condição de a≠0, para 
encontrarmos o zero ou a raiz da função de 
1º grau e como a = 0, a função é constante 
por definição.

Continuamos a oficina com os profes-
sores planejando para e equação de 2º grau, 
trabalhando as condições do delta, das raí-
zes, do vértice, pontos e valores de máximo 
e mínimo.

Na oficina 2, de tema “Saiba cuidar da 
sua saúde - O Índice de Massa Corporal e a 
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relação com a matemática”, pensamos em 
trabalhar a matemática com os temas trans-
versais e de forma interdisciplinar. 

Assistindo a um programa do Bem Estar 
e Saúde, sobre o Índice de Massa Corporal 
(IMC), pensamos em aplicar com os profes-
sores das escolas do ProUCA.

Assim, procuramos investigar dentre 
os professores quais estavam precisando 
de cuidados médicos, de acordo com o seu 
IMC e como desafio os dados da investigação 
precisariam ser organizados em forma de 
tabelas e gráficos.

Esta oficina foi realizada para profes-
sores de três escolas do Projeto Uca. Porém, 
nossos sujeitos são os seis professores de 
matemática que fazem parte dessas escolas.

No primeiro momento solicitamos para 
o grupo realizar uma pesquisa na internet e 
pesquisar o conceito de IMC, que dados es-
tariam envolvidos para responder a questão 
investigativa, descobrir entre eles que estava 

precisando de cuidados médicos.
Após, esta etapa, as buscas de dados 

para resolver o problema proposto apresen-
taram o conceito de IMC, como “é um cálculo 
que leva em consideração o peso corporal e a 
altura da pessoa”. O resultado ajuda, a saber, 
se a pessoa tem um peso baixo, normal ou 
se pelo contrário tem peso a mais. O IMC é 
calculado dividindo o peso (kg) pela altura ao 

quadrado (m2). )(
)( 

22 mEstatura
kgCorporalPesoIMC =

De posse do valor exato de sua Estatura 
(altura), multiplique-o pelo mesmo valor (ou 
eleve-o ao quadrado). Depois, divida o valor 
de seu peso pelo quadrado de sua Estatura 
(altura).  

Depois de conceituar o IMC e perceber 
sua relação com a obesidade, buscaram como 
calcular o IMC e a tabela de IMC.

Pesquisando na internet, utilizaram a 
Tab. 3, do IMC para idade de 20 a 60 anos:

Índice antropométrico Pontos de Corte Classificação do Estado 
Nutricional

IMC

< 18,5 kg/m2 Baixo Peso
≥18,5 e < 25 kg/m2 Eutrófico (bem nutrido)
≥25 e < 30 kg/m2 Sobrepeso
≥30 kg/m2 Obesidade

Tab. 3: Classificação do IMC. 
Fonte: IMC, 2012.

Com os dados da pesquisa completos, 
vejamos os resultados dos professores, con-
forme Fig. 3.

Fig.3: Resultados grupo 1.
Fonte: Coordenação uca – formação na escola

Este grupo organizou as informações 
na planilha, em nome, peso, estatura, IMC e 
classificação. Depois organizou o que gosta-
ria de mostrar no gráfico, o nome e o IMC 
dos sujeitos descritos na legenda “are you in 

good shape?”.
A legenda está em inglês, pois estavam 

juntos duas professores de áreas diferentes, 
sendo uma delas professora de inglês, uma 
de matemática e outra português. As Fig. 4 
e Fig.5 são os resultados dos outros grupos. 

O grupo 2, Fig.4, organiza os dados por 
nome, IMC, peso, estatura e classificação.

Fig. 4: Grupo 2.

O grupo 3, consegue redimensionar o 
gráfico para aparecer em duas dimensões 
(2D), vejamos a diferença no formato do 
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gráfico em barras verticais, mas não mostra 
a classificação do IMC. Nesse gráfico o aluno 
visualiza melhor o valor da quantidade do 
IMC, devido o formado em duas dimensões.

Fig. 5: Grupo 3.
Resultados do planejamento dos professores

 Após as primeiras oficinas realizadas os 
professores perceberam que poderiam ini-
ciar um trabalho com o uso do computador 
em sala de aula.

Destacaremos alguns deles, com o enfo-
que na matemática:

No Ensino médio, o professor de mate-
mática de Acrelândia, conseguiu desenvolver 
o estudo de matrizes e de distância entre dois 
pontos, utilizando como software aplicativo 
KSpread.

A planilha construída enviada pelo 
professor de matemática sobre o conteúdo 
“distância entre dois pontos”, Fig. 6.

Fig. 6: Aula no Ensino Médio, Escola Acrelândia.
Fonte: Professor A.

Após essa experiência, o Professor A 
tem desenvolvido várias aulas com o laptop, 
e relata que “ao dar aulas de matrizes com o 
computador, seus alunos tiveram mais facili-
dade, para localizar os elementos nas linhas 
e colunas e entender os índices e realizar as 
operações”. 

No Colégio de aplicação (CAp-UFAC), 
dois professores de matemática em colabo-
ração com a professora de inglês resolveram 
dar aula juntos, com o tema as olimpíadas. 
Abordaram as datas, a temperatura dos 
países, relacionando com as escalas Celsius e 
Fahrenheit, estudado em física. 

Momento presencial do grupo de pro-
fessores planejando a atividade a ser desen-

volvida na sala de aula e acompanhada pela 
equipe de formação e pesquisa do ProUCA, 
Fig.7.

Fig. 7: Professores planejando aula.

O momento da ação, das atividades 
planejadas dos professores. Fig. 8. Alunos 
envolvidos e para os professores “a expe-
riência vivenciada foi muito proveitosa para 
os três, destacando que trabalhar de forma 
colaborativa foi mais gratificante”.

O professor de matemática organizou 
uma tabela no quadro com dados na tem-
peratura Fahrenheit e ensinou os alunos 
a construir a equação para transformar os 
dados para a escala Celsius. Depois a pro-
fessora de inglês perguntava aos alunos em 
inglês qual representava o quente e o frio, 
conforme resultados encontrados.

Ressaltamos que o momento com os 
grupos é de reflexão da atividade realizada na 
sala de aula, detectando os pontos positivos e 
os pontos a melhorar.

A atividade foi proveitosa, uma vez que 
os alunos trabalharam individual e de forma 
coletiva, aprendendo uns com os outros.

Um ponto negativo foi o fato da sala não 
ter infraestrutura para os alunos carregarem 
os laptops se necessário, desta forma levam 
os laptops para casa. Mesmo os professores 
avisando do dia da atividade alguns alunos 
não levaram o computador para a aula, reali-
zando a atividade junto com o colega.
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Fig. 8: Atividade da aula dos professores de matemá-
tica e inglês.

Fonte: Coordenação ProUCA, 2012.

Considerações finais
A presente pesquisa apresenta o resul-

tado de aproximadamente dois anos do Pro-
jeto Um Computador por Aluno e demonstra 
que aos poucos os professores vão sentindo a 
necessidade e a motivação de incluir às suas 
práticas pedagógicas o computador. 

Suas dificuldades iniciais são com-
preensíveis, uma vez que no decorrer de sua 
formação inicial não tiveram nenhuma dis-
ciplina na estrutura curricular de seu curso 
contemplando a utilização das tecnologias na 
educação, em particular na sala de aula.

Como resultado, após as primeiras 
oficinas os professores iniciaram a planejar 
suas aulas com a utilização do computador e 
aplicá-las na sala de aula.

A equipe de formação do Projeto Uca e 
do Projeto intitulado: LAPTOP EDUCACIO-
NAL UCA Análise das práticas pedagógicas e 
da formação dos professores das escolas do 
Projeto Piloto do Acre gravaram e registra-
ram a aula, para que os professores das es-
colas UCA e a equipe de formação e bolsistas 
assistam e apontem suas reflexões sobre a 
prática desenvolvida na sala de aula.

Portanto, com as oficinas pedagógicas 
pela equipe de formação UCA, os professores 
conseguiram se motivar e realizar as expe-
riências iniciais com o laptop UCA e estão 
aprendendo com as experiências vivenciadas.
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Introdução
A formação docente tem sido objeto de 

preocupação e de reflexão para muitos pes-
quisadores e/ou professores de Instituições 
de Ensino Superior, cujo foco central de 
atenção reside no estudo de uma estrutura 
curricular que possa auxiliar e desenvolver 
competências, de modo mais eficaz e efetivo, 
no professor em formação inicial, bem como 
auxiliar, por meio de cursos de formação 
continuada, os professores já formados, de 
acordo com as competências necessárias 
para o desenvolvimento de uma educação 
de maior qualidade e que propicie melhores 
resultados acadêmicos, elevando os índices 
de desempenho da educação. 

Os desafios postos aos profissionais da 
educação são muitos. Gestores, técnicos, 
professores e alunos percebem e sentem a 
necessidade de uma formação mais consis-
tente, precisando adquirir competências, 
saberes, ampliando conhecimentos e adqui-
rindo habilidades, além de reforçar atitudes 
positivas, para lidar com situações que antes 
não aconteciam de forma frequente na sala 
de aula. Há muitos “buracos negros” que ain-
da precisam ser preenchidos nesse campo, 
destacados pelo pai da teoria da complexi-
dade Edgar Morin em sua obra intitulada 
em português “Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro”, destacando o co-
nhecimento, o conhecimento pertinente, a 
identidade humana, a compreensão humana, 
a incerteza, a condição planetária e a antro-
po-ética. 

Acompanhando estudantes do Curso de 
Licenciatura em Matemática da UFAC, nos 
últimos cinco anos, em Escolas Estaduais 
do município de Rio Branco, constataram-
se algumas situações-problema, antes não 
percebidas. Por exemplo, o difícil processo 
de tomada de decisão de um professor de 

matemática, em uma turma de oitavo ano 
do ensino fundamental, com quarenta e 
dois alunos (e dentre estes um aluno cego) 
sobre que estratégia pedagógica utilizar para 
ensinar matemática de forma igualitária 
para todos, onde todos se sentissem parte 
do processo de ensino-aprendizagem e bem 
acolhidos no ambiente de sala de aula. 

Outro fato observado, quanto às tecno-
logias e seus avanços no ambiente escolar, 
percebeu-se a cobrança por mudança, que 
passam tanto por atualizações de docentes 
quanto pela adequação da estrutura física.  
Nas escolas observadas, os laboratórios de 
informática encontram-se subutilizados e os 
professores, por sua vez, precisando, em seu 
pouco tempo para planejamento, de mais um 
tempo para cursos de formação continuada, 
de modo a se adequarem às novas exigências 
educacionais. Os alunos em formação inicial, 
de sua parte, solicitando das coordenações 
de curso estruturas curriculares mais atuali-
zadas e professores atualizados, que possam 
contribuir para uma formação condizente 
com a realidade da escola.

No Colégio de Aplicação (CAp-UFAC), 
contemplado com o projeto Um Computador 
por Aluno (UCA) - todos os alunos têm um 
computador para utilizar como  recurso 
didático pedagógico durante a aula, desde os 
primeiros ciclos do ensino fundamental até o 
ensino médio. 

Várias Escolas Públicas Estaduais no 
Estado do Acre, os alunos do 3º ano do En-
sino Médio, também receberam do Governo 
do Estado, computadores para melhorar seu 
processo de escolarização. Essas são algumas 
demonstrações de tentativas de incluir as 
tecnologias no ensino, dentre elas o projeto 
financiado pelo MEC, “Aluno Integrado”. 

A situação mostra a complexidade de 
ser professor, a importância de se ter uma 
formação adequada para atuar no novo 
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cenário educacional, com as competências 
e condições necessárias para fazer frente à 
nova demanda posta. 

Presenciando e fazendo parte desta 
vivência com alunos, docentes de IES, em 
especial da UFAC e coordenadores e forma-
dores do Núcleo de Tecnologia Educacional 
da Secretaria de Estado de Educação (NTE/
SEE) e do Núcleo de Tecnologia Educacional 
Municipal da União dos Dirigentes Mu-
nicipais de Educação (NTEM/UNDIME), 
em conjunto com docentes, parceiros em 
projetos de formação continuada (Mídias na 
Educação, Projeto UCA), e projetos de ex-
tensão, percebeu-se a importância das IES, 
principalmente o fato de que os docentes, 
desde o início do curso de licenciatura, devem 
ter propostas, junto a seus alunos, voltadas 
para a pedagogia de projetos, envolve-los na 
extensão e na pesquisa.

Numa visão muito particular, acredi-
ta-se que os professores de uma IES, que 
tenham o desafio de formar professores de 
matemática, atenciosos para com a com-
plexidade desse ensino na atualidade, e, 
considerando importante para a formação, 
a utilização de recursos tecnológicos, e de 
materiais didáticos, tanto para cegos como 
videntes, deveriam também avançar em seu 
próprio processo de atualização. 

A presente pesquisa tem como objetivo 
apresentar uma estratégia pedagógica para 
ensinar matemática para cegos e também 
para videntes, realizada em uma Escola 
Estadual X do município de Rio Branco, 
utilizando os recursos sorobã, multiplano e o 
Software Dosvox.

Trata-se de uma pesquisa com abor-
dagem qualitativa em que os sujeitos pes-
quisados são o professor de matemática, a 
professora da sala de AEE, o diretor, o aluno 
cego, duas das formadoras do CAP-DV. 

Os dados da pesquisa foram obtidos 
através de entrevista individual e em grupo, 
de questionário e de documentos oficiais do 
CAP-AC e coordenação do curso de licencia-
tura em matemática da UFAC.

Percurso do professor formador de 
matemática da UFAC

Nesta seção vamos relatar um pouco da 
investigação realizada na estrutura do Curso 
de Licenciatura em Matemática demonstran-
do aos poucos a força das políticas públicas 

para formarmos docentes para a diversidade.
Iniciamos a seção fazendo uma reflexão 

acerca da estrutura curricular do Curso de Li-
cenciatura em Matemática da UFAC, criado 
no inicio da década de 70. Com o propósito 
de formar professores para atuar no ensino 
básico, nos reportaremos aos processos de 
mudanças ocorridas na estrutura curricular 
a partir de 2003, em busca de verificar se 
há um enfoque na formação dos alunos em 
ciência, tecnologia e sociedade (CTS), e uma 
preocupação de formar professores para 
atuar com uma escola inclusiva. 

De acordo com (MELO, 2010, p. 70-83) 
e analisando a estrutura curricular do curso 
de matemática até 2003, não consta nenhu-
ma disciplina com o enfoque na educação 
especial. Em relação a uma formação com 
o enfoque nas TIC aplicadas à educação, 
destaca-se como disciplina obrigatória a In-
trodução à Ciência da Computação (60 h) e 
como optativas, Linguagem de Programação 
(60 h), Algoritmos (60 h) e Programação 
Linear (60 h). Mesmo com esse elenco de 
disciplinas na estrutura de 2003, nenhuma 
destas tinham como objetivo planejar em 
conjunto com o aluno em formação inicial 
aulas com o uso das tecnologias, em especial 
o computador, através de softwares aplica-
tivos de matemática, ou utilização de outras 
mídias (tv, vídeo, rádio), voltados para o 
conhecimento matemático das séries finais 
do ensino fundamental e do ensino médio. 

Neste contexto de mudanças para uma 
formação docente combinada com uma 
realidade das escolas do estado do Acre, com 
possibilidades de realização de um trabalho 
pedagógico integrado com as TIC, destacam-
se as palavras de (REIS apud PRADO, 2010, 
p. 3-4):

A tecnologia é um conceito com 
múltiplos significados que variam 
conforme o contexto, podendo ser 
vista como: artefato, cultura, ativi-
dade como determinado objetivo, 
processo de criação, conhecimento 
sobre uma técnica e seus respecti-
vos processos etc. Em 1985, Kline 
(apud Reis, 1995, p. 48) propôs 
uma definição de tecnologia como 
o estudo do emprego de ferramen-
tas, aparelhos, máquinas, disposi-
tivos, materiais, objetivando uma 
ação deliberada e a análise de seus 
efeitos, envolvendo o uso de uma 
ou mais técnicas para atingir de-
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terminado resultado, o que inclui 
as crenças e os valores subjacentes 
às ações, estando, portanto, rela-
cionada com o desenvolvimento da 
humanidade.

No curso de licenciatura em matemática 
até 2003, não se tinha nenhuma perspectiva 
de ações voltadas para a utilização das TICs 
na sala de aula e muito menos para uma es-
cola inclusiva, outro ponto bastante refletido 
nesta estrutura “os alunos iam para a escola 
apenas no último ano”, e tinham apenas um 
semestre para conhecer a realidade de sua 
futura profissão, na disciplina Prática de 
Ensino VIII (120 horas). 

Mesmo com a Resolução CNE/CP nº 
1/2002, em que na perspectiva da educação 
inclusiva, define que as instituições de en-
sino superior (IES) “devem prever, em sua 
organização curricular, formação docente 
voltada para a diversidade e que contemple 
conhecimentos sobre as especificidades dos 
alunos com necessidades educacionais espe-
ciais”. 

A exigência de cursos com perfis pró-
prios para as licenciaturas, em conjunto com 
as obrigações da carga horária prevista na 
Resolução do Conselho Nacional de Edu-
cação, CNE/CP 2/2002, no qual indica um 
mínimo de 400 horas de prática de ensino e 
400 horas de estágio curricular supervisio-
nado, e uma IES para atender uma educação 
inclusiva, obrigou as instituições a mudar os 
currículos de seus cursos. Este processo de 
reestruturação significou e, ainda significa 
para as IES, um grande desafio, pois exigiu 
mudanças profundas no que se refere à 
necessidade de modificações dos currículos 
para contemplar um novo paradigma na 
formação de professores.

A partir de 2004, com a nova estrutura 
curricular, surgem algumas disciplinas com 
o enfoque em CTS, destacando segundo 
(MELO, 2010, p. 80-83), Informática (60 
h), Educação e Sociedade (60 h), História e 
Filosofia das Ciências (60 h), Organização da 
Educação Básica e Legislação do Ensino (60 
h), Fundamentos da Educação Especial (60 
h), Profissão Docente: Identidade, Carreira e 
Desenvolvimento Profissional (60h), Psico-
logia da Educação (60 h). 

Com esta mudança no currículo, já no 
1º ano de curso, o aluno observa e conhece 
o ambiente escolar com as disciplinas de In-

vestigação e Prática Pedagógica VIII (IPPVIII 
- 75h) e IPP IX (60h). No segundo ano, IPP 
X (60h) e, no terceiro ano, já inicia o Estágio 
Supervisionado I (ES I - 90 horas) e ES II (90 
horas); no 4º ano conclui mais dois estágios, 
ES III (90 h) e ES IV (135 h), totalizando 405 
horas de estágio supervisionado voltados 
para as séries finais do ensino fundamental 
os dois primeiros e os dois últimos para o En-
sino Médio. Outro ponto que consideramos 
importante citar é o fato do curso ter em sua 
estrutura curricular o Trabalho de Conclusão 
de Curso (60 h). Logo, a partir de 2004, 
começam a aparecer às primeiras pesquisas 
apresentadas no curso de licenciatura em 
matemática.

O curso constrói uma nova história, 
mudanças tanto para os docentes como para 
os discentes. A partir de 2000, inicia de uma 
forma tímida o primeiro Projeto de Incentivo 
a Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, 
com o objetivo de construção de softwares 
aplicativos no ensino da matemática para 
o estudo de sistemas lineares, podendo ser 
utilizado por docentes e discentes tanto no 
Ensino Fundamental, Médio, como no Ensi-
no Superior.  

Segundo (KENSKI, 2003, p. 45), “o im-
pacto das novas tecnologias reflete-se de ma-
neira ampliada sobre a própria natureza do 
que é ciência do que é conhecimento. Exige 
uma reflexão profunda sobre as concepções 
do que é saber e sobre as formas de ensinar 
e aprender”. 

Neste aspecto, quando desenvolvemos 
um software aplicativo com objetivos educa-
cionais, pensamos em como construir situa-
ções para que o aluno desenvolva atividades 
pedagógicas que propicie o conhecimento 
matemático, colocando-o em situações que 
o permitam envolverem-se em atividades re-
flexivas. Desta forma, o aluno aprende fazen-
do e construindo algo que lhe é significativo.

As pesquisas na matemática iniciaram 
com o desenvolvimento de softwares aplica-
tivos para o ensino de matemática pensando 
no ensino superior, em 2000. Em 2004, com 
as mudanças na estrutura curricular perce-
bemos que poderíamos aplicar o trabalho de-
senvolvido no ensino fundamental e médio. 
Uma vez que, com a intensa comunicação en-
tre as pessoas, é comum a transferência das 
técnicas de uma cultura para outra. Destaco 
(PRADO, 2010, p. 4), 

É no interior de cada cultura que 
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as técnicas adquirem novos signifi-
cados e valores. No entanto, as tec-
nologias e seus produtos não são 
bons nem maus em si mesmos, os 
problemas não estão na televisão, 
no computador, na internet, ou em 
quaisquer outras mídias e sim nos 
processos humanos, que podem 
empregá-los para a emancipação 
humana ou para a dominação.

É importante ressaltar que não basta 
fornecer aos professores o simples conheci-
mento instrucional e breve de como operar 
com os novos equipamentos, para que se 
possam ter condições suficientes para fazer 
do novo meio um precioso auxiliar na tarefa 
de transformar a escola. Segundo (KENSKI, 
2003, p.80), “as atividades de treinamento 
e aproximação entre docentes e tecnologias 
devem ser realizadas o quanto antes. O início 
desse processo, de preferência, deve ocorrer 
nas licenciaturas e nos cursos de pedagogia”.

A partir daí, segundo (BANDEIRA e 
BEZERRA, 2011), inicia o PIBIC no curso 
de Licenciatura em Matemática com pro-
jetos da Informática aplicados a Educação 
Matemática e em 2008 até os anos atuais, 
com metodologias alternativas no ensino da 
matemática. 

Como já comentamos, em 2004, os alu-
nos em formação inicial do curso de mate-
mática começaram a ter contato com a escola 
desde o primeiro ano no curso, e já sendo 
incentivado pelos professores a pensar em 
situações vivenciadas para o seu trabalho de 
conclusão de curso (TCC), ocorrendo assim 
uma mudança significativa para a construção 
e incentivo a pesquisa no referido curso. 

A partir de 2008, surgem nas apresen-
tações do TCC, vários temas com abordagem 
na formação de professores como em sua 
prática pedagógica. Destacando trabalhos 
com temas voltados para a utilização das 
TICs em sala de aula e o aprendizado de 
alunos com os softwares aplicativos no en-
sino de matemática nas escolas públicas do 
município de Rio Branco, outras pesquisas 
realizadas com foco no ensino de matemáti-
ca para deficientes visuais e a utilização de 
metodologias alternativas para se ensinar 
matemática. 

Em 2012, nova modificação na estru-
tura curricular do curso de Licenciatura em 
Matemática da UFAC, conforme o Decreto 

nº 5.626/05 de 22 de dezembro de 2005, em 
seu art. 3º regulamenta a inclusão da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS como disci-
plina curricular obrigatória nos cursos de 
formação de professores para o exercício do 
magistério, em nível médio e superior, e nos 
cursos de Fonoaudiologia, de instituições de 
ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.  Portanto, além da disciplina 
Fundamentos da Educação Especial, a dis-
ciplina de Libras (60 h) passa a fazer parte 
da estrutura curricular do curso de matemá-
tica. Neste aspecto destaco as palavras de 
(NOVAIS, 2010, p. 194), em que considera 
oportuno reafirmar,

As dificuldades decorrentes de con-
ceber a configuração de um currí-
culo com vistas a formar professo-
res (as), para a educação inclusiva, 
por meio da inserção de disciplinas 
relativas às necessidades educati-
vas especiais. A educação inclusiva 
deve ser eixo orientador de todos 
os momentos educativos do (a) 
aluno(s) e do (a) professor (a).

Outra mudança significativa foi na dis-
ciplina de informática que com ementa mo-
dificada passa a ser Informática aplicada ao 
Ensino da Matemática (60 h), cujo objetivo 
é trabalhar com os professores vários soft-
wares educacionais livres, voltados para o 
ensino fundamental e médio de matemática. 

São planejadas aulas com os alunos de 
forma colaborativa, interativa, dialógica, 
com as TICs. As aulas são desenvolvidas 
no laboratório de informática do curso de 
matemática, e no laboratório de didática, em 
que os alunos realizam pesquisas em sites 
educacionais, destacando dentre eles o por-
tal do professor do Ministério de Educação e 
Cultura, com o objetivo de o professor da dis-
ciplina (docente do curso de matemática com 
experiência em Tecnologias em Educação) 
em conjunto com os alunos, pesquisarem 
e planejarem de forma colaborativa várias 
atividades com as TICs e aplicá-las na escola. 

Estas são algumas mudanças que vêm 
ocorrendo no curso de licenciatura em ma-
temática da UFAC e proporcionando tanto 
ao aluno em formação inicial, como ao pro-
fessor em formação continuada (o professor 
da escola), uma mudança significativa na 
formação docente dos professores de mate-
mática do CAp/UFAC.
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Chamamos a atenção para a reconstru-
ção da prática pedagógica com o uso das TICs 
nas aulas de informática aplicada ao ensino 
de matemática que foi um processo que não 
ocorreu de imediato. Sempre na estrutura 
curricular do curso existiu alguma disciplina 
relacionada à informática, mas só em 2012, 
foi possível uma vivência inicial de experiên-
cias de aulas de matemática planejadas com 
o uso do computador na sala de aula. 

Portanto, é necessário que o professor 
reflita sobre a própria ação (SCHÖN, 1992), 
além das características e funcionalidades da 
tecnologia em uso, sobre a realidade de seus 
alunos, de sua escola e das possibilidades 
existentes.

O caminho para práticas pedagógi-
cas com alunos cegos

Acompanhando os alunos do curso de 
licenciatura em matemática no 1º semestre 
de 2010, vivenciamos uma experiência numa 
escola de ensino fundamental no município 
de Rio Branco, a partir desta experiência, 
apresentada na I Semana de Matemática 
em 2011, em conjunto com dois alunos em 
formação inicial e percebemos que precisá-
vamos construir materiais adaptados, bem 
como utilizar recursos tecnológicos, que per-
mitissem a esse ao aluno cego na sala de aula 
regular as mesmas condições de aprendizado 
que os outros alunos. Ver (RODRIGUES, 
BANDEIRA, BEZERRA, NASCIMENTO, 
2011).

Mesmo como professora do ensino 
superior e com formação em nível de mes-
trado, tive a oportunidade de fazer uma 
especialização em Tecnologias na Educação 
pela PUC-RJ, na modalidade à distância, 
em 2010. Este curso permitiu meu primeiro 
contato com conteúdos curriculares sobre 
Tecnologias Assistivas e conhecer mais pro-
fundamente a realidade dos alunos deficien-
tes visuais no município de Rio Branco, e co-
nhecer as instituições como Dom Bosco que 
trata da deficiência intelectual e o CAP-AC, 
com deficientes visuais. Assim, me dediquei 
a investigar sobre o ensino de matemática 
para deficientes visuais. 

Em 2012, sentimos a necessidade de 
fazer cursos para poder compreender mais 
profundamente como poderia melhorar o 
ensino de matemática para os alunos cegos, 
além de acompanhar a sua escrita durante as 

aulas e construir materiais adaptados para 
realmente realizar a educação inclusiva. As-
sim, resolvi aprender a utilizar os Softwares 
Dosvox e Braile Fácil e fazer os cursos no 
CAP-AC de sorobã e códigos matemáticos 
em Braille e por conta própria aprender a 
utilizar o multiplano (FERRONATO, 2002). 
Paralelamente, cursando o doutorado em 
Educação, Ciências e Matemática pela Rede 
Amazônica de Educação em Ciências – Polo 
Acadêmico da Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA), com pesquisa na linha de 
formação de professores com foco na defi-
ciência visual.

 Neste ano, conhecemos duas escolas 
que tem alunos cegos nas salas de aula regu-
lar e a seguir apresentaremos nossa vivência 
em uma delas com os sujeitos da pesquisa.

 Primeiramente, solicitamos do gestor 
da escola, das duas professoras da sala de 
atendimento educacional especializado, da 
professora de matemática, do aluno cego, 
de seus pais e da turma autorização para 
acompanharmos as aulas de matemática a 
partir do segundo semestre de 2012. Com 
esse apoio, primeiramente observamos como 
ocorre a inclusão na escola.

 O primeiro ponto a relatar foi o fato 
do(a) professor(a) de matemática não solici-
tar as professoras da sala de AEE adaptação 
de material. Deste modo, a aluna tem como 
material durante as aulas de matemática o 
livro de matemática que a escola adota. A 
Máquina Pérkins, equivalente a uma máqui-
na de datilografia, permite a aluna a escre-
ver, a ler e realizar suas atividades no código 
Braille. Segundo (REILY, 2004, p. 154), “É 
possível ler o texto escrito com a folha ainda 
dentro da máquina, o que permite a correção 
imediata, se perder o lugar do erro”. Fato, 
este observado durante as aulas.

 Observamos que quando a professora 
de matemática apresentava um gráfico, ou 
outra imagem, pois vivenciamos uma aula 
com um vídeo, a aluna ficou apenas ouvindo 
e desta forma, percebemos que a inclusão 
ainda não ocorre como deveria ser “de uma 
forma igualitária”.

 Com relação às atividades realizadas 
na sala de aula, mesmo em grupo, presencia-
mos algumas dificuldades da professora em 
dar a atenção e explicação para a aluna, pois 
não tinha nenhum material adaptado sobre o 
assunto, definindo funções e em outras aulas 
trabalhando com a geometria plana. Desta 
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forma destacamos o ensino fragmentado 
oferecido a esta aluna.

 Na sala de AEE, acompanhamos al-
guns encontros e percebemos que ainda está 
sem os materiais que são necessários para o 
aluno cego. Estão esperando o computador 
com o software Dosvox, falta o multiplano, 
só existe um no CAP-AC, falta do sorobã e 
outros.

Mesmo com toda a boa vontade das 
duas professoras da sala de AEE, a aluno 
cego não tem recursos didáticos para apren-
der a matemática, falta do sorobã para fazer 
os cálculos matemáticos, tirar o mínimo 
múltiplo comum, resolver problemas que 
envolva as quatro operações, dentre outros. 
E todos neste momento estamos aprendendo 
de forma colaborativa, professores, alunos, 
pesquisadores, para pensarmos e construir-
mos possibilidades de aprendizagem para 
todos.

Antes de irmos para a sala de aula 
resolvemos iniciar nossas experiências com 
a aluna na sala de AEE, pois na resolução 
de exercícios a resposta da aluna estava em 
Braille e ainda não sabíamos decodificar 
para saber se a aluna estava entendendo as 
explicações.

 No problema proposto, resolvemos 
utilizar o Dosvox, pois a aluna no momento 
que precisasse refazer a atividade ou ouvir 
as explicações acerca do problema não pre-
cisaria de um professor ao seu lado. Para 
solucionar o problema o passo a passo, foi 
utilizado o sorobã.

 Na aula com gráfico de funções e de 
geometria plana utilizamos o multiplano, 
que aos poucos está permitindo a aluna uma 
melhor compreensão de conceitos de fun-
ções, área de figuras planas e outros.

Na proposta trabalhada no EDIVOX 
(sistema de voz do DOSVOX), na Fig. 1, o 
problema foi organizado em partes, intera-
gindo cada etapa com o aluno. 

Fig. 1: Atividade com o sorobã no EDIVOX, 2012.

Fonte: Software DOSVOX.
Além da mediação da tecnologia, existiu 

a mediação do professor/pesquisador com 
formação em licenciatura em matemática 
e com experiência com a tecnologia para 
cegos. A cada etapa, o aluno em algumas 
delas conseguiu fazer os cálculos mentais, 
respondendo de forma oral e foi solicitado 
que utilizasse o sorobã para registrar os pas-
sos do problema, uma vez que nem sempre 
será possível fazer o cálculo mental.  Fig.2, o 
aluno fazendo a atividade com o sorobã.

Fig. 2: Registro da etapa da atividade no sorobã.
Fonte: Aluno do 8º ano da Escola X.

Com as atividades planejadas no sorobã 
e acompanhadas pelo professor pesqui-
sador e pelo professor especialista da sala 
de recurso da Escola X, o aluno conseguiu 
desempenhar as etapas do problema sem 
dificuldades, demonstrando sua facilidade 
para com a matemática. Depoimento do 
aluno cego “gosto muito da matemática e não 
pensei que era tão simples e poderia utilizar 
o sorobã para responder os problemas, pois, 
todas as atividades com os professores as 
faço oral e preciso memorizar muitas coisas, 
com o sorobã e o DOSVOX ficou mais fácil”. 
Percebemos neste ponto a importância do 
professor e da tecnologia, tais como os recur-
sos didáticos na mediação do aprendizado do 
aluno cego. 

Outra atividade trabalhada com o aluno 
cego, relacionamos às operações de poten-
ciação e radiciação com a figura plana, o qua-
drado, uma vez que nas equações numéricas 
podem aparecer essas operações. Daí, para 
as operações fazerem sentido para o aluno, 
utilizamos outro recurso pedagógico, chama-
do de multiplano, Fig. 3.

Iniciamos representando operações 
de multiplicação com números iguais, tais 
como 2×2=22 = 4 (potência). Perguntamos 
como poderíamos representar a situação no 
multiplano. E que figura se formava na re-
presentação da atividade proposta, qual sua 
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área e a relação com a potenciação e a radi-
ciação. Com o auxílio do recurso pedagógico 
o aluno vivenciou a situação no multiplano, 
com o auxílio da professora pesquisadora, no 
primeiro momento. Depoimento do aluno: 
“não tinha ideia que era fácil à potenciação 
e a radiciação e nem a relação das opera-
ções com a área do quadrado e seu lado”. 
Com esta realidade vivenciada com o aluno 
verificamos a importância das atividades de-
senvolvidas terem significado com o dia a dia 
potencializando o ensino e o aprendizado da 
matemática para qualquer aluno com visão 
normal ou cego. 

Na Fig.3, à esquerda na parte superior 
com os pinos na cor branca, atividade com 
produto notável (2+1)2 = 22 + 2×2×1+12 = 
4+4+1=9, resultando na representação de 9 
pinos, formando um quadrado, pois 32 = 9, 
precisamos ir trabalhando com nossos alunos 
situações reais, para depois abstrairmos as 
relações formais, que servirão para qualquer 
situação problema trabalhada. À direita com 
as figuras representas nas ligas em laranja 
e verde, podemos mostrar que as áreas das 
duas figuras são iguais, pois apresenta o 
mesmo número de pontos na área marcada, 
isto é, 16 pontos.

Fig. 3: Atividade de Potenciação e Radiciação.
Fonte: Multiplano, 2012.

Segundo (FERRONATO, 2002, p. 60), 
criador do recurso didático intitulado de 
multiplano, em sua dissertação nos diz que,

Desde o princípio, a preocupação 
maior é a de que o deficiente visual 
trabalhe com os videntes, na mes-
ma condição e com os mesmos mé-
todos, sem diferenciações. Se isso 
é possível, o professor pode usar 
a mesma linguagem, atendendo 
a todos no mesmo momento, sem 
que haja necessidade de adapta-
ções. 

Considerações finais
O papel da Instituição de Ensino Supe-

rior é que a tríade Ensino, Pesquisa e Exten-
são venham realmente a cumprir o seu papel 
na sociedade. Acreditamos que para um 
professor deste século tenha uma formação 
para atuar na escola na atual complexidade, 
precisamos que os projetos nas IES, de pes-
quisa PIBIC e programas de extensão através 
do PET, PIBID e de formação continuada 
– UCA podem ser alguns caminhos para 
aproximar a universidade da escola. Mesmo 
com as mudanças na estrutura curricular, 
somente as duas disciplinas Fundamentos da 
Educação Especial e Libras não dão a forma-
ção necessária para o futuro professor, fato 
detectado na escola, pois a professora não 
se sente preparada para lidar com a situação 
vivenciada.

Com a pesquisa percebemos que os par-
ceiros IES, CAPs, Especialistas, professores 
em formação inicial e continuada, pesquisa-
dores precisam pensar em medidas para mi-
nimizar a fragmentação do ensino ao aluno 
cego, uma vez que na maioria das aulas tem 
apenas o livro em Braille para acompanhar o 
que está sendo ministrado, sem recursos di-
dáticos e um acompanhamento de qualidade 
para o mesmo.

Os recursos didáticos utilizados com o 
aluno cego, o sorobã, o software DOSVOX e 
o multiplano possibilitaram um diálogo entre 
aluno cego e professor e permitiu ao aluno 
uma melhor compreensão dos conteúdos 
trabalhados. Mesmo com os esforços de 
todos os envolvidos na escola para termos 
uma escola inclusiva detectamos dificulda-
des tanto do professor da sala de aula, como 
dos professores da sala de atendimento 
educacional especializado, que estão fazendo 
cursos para ter uma melhor formação para 
lidar com a inclusão na escola. Para o gestor, 
aos poucos a escola vai aprendendo com as 
experiências vivenciadas, mas que está aber-
ta para a inclusão.
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Introdução
Nos últimos anos vivenciamos uma 

preocupação emergente com a formação 
docente e principalmente em como ensinar 
para a diversidade, uma das preocupações da 
sociedade contemporânea.

Em busca de investigar as pesquisas 
com foco na formação docente para atuar 
com alunos deficientes visuais em classes 
comuns do ensino regular, buscamos os três 
últimos Encontros Nacionais de Educação 
Matemática (ENEM), VIII, IX e X Enem, 
realizados em Recife – PE (2004), Belo 
Horizonte – MG (2007) e em Salvador 
– BA (2010).

Discorreremos sobre alguns conceitos 
que fundamentam a linha de pesquisa For-
mação de Professores, presentes em artigos 
deste campo de pesquisa, dentre eles o de for-
mação, trabalho docente, profissionalização 
docente, professor reflexivo, desenvolvimen-
to profissional e outros, além de apresentar-
mos um breve panorama da Formação Inicial 
de Professores no Curso de Licenciatura em 
Matemática da Universidade Federal do Acre 
(UFAC).

Para a obtenção dos dados fizemos uma 
pesquisa na internet no site da Sociedade 
Brasileira de Educação Matemática (SBEM), 
nos anais do VIII, IX e X ENEM, disponível 
em www.sbem.com.br. A análise da pesquisa 
foram as Comunicações Científicas (CC), os 
Relatos de Experiência (RE), os Pôsteres 
(PO) e os Minicursos (MC). 

Revistas e periódicos: um caminho 
para a formação do professor/pes-
quisador

Mostraremos um breve panorama dos 
pesquisadores renomados com algumas 

de suas atuais publicações em Educação e 
Educação Matemática, tomando como ponto 
de partida nosso estudo no Doutorado em 
Educação em Ciências e Matemática, da Rede 
Amazônica de Educação em Ciências e Mate-
mática (REAMEC), no pólo da Universidade 
Estadual do Amazonas (UEA). 

Nos meses de junho e julho de 2011, 
cursamos as disciplinas Formação de Profes-
sores: tendências e abordagens e, Pesquisa 
em Formação de Professores em Ciências e 
Matemática; ministradas pelos professores 
doutores Evandro Ghedin, Ierecê S. Barbosa 
e Maria Clara Silva Forsberg, professores da 
Universidade Estadual do Amazonas (UEA), 
com o objetivo de debater com os profes-
sores/pesquisadores os conceitos na linha 
de pesquisa em formação de professores, 
refletindo sobre as tendências e abordagens 
em pesquisas, em especial na Educação Ma-
temática. 

Nos estudos realizados na disciplina 
Pesquisa em Formação de Professores em 
Ciências e Matemática, buscamos vários 
artigos em periódicos científicos sugeridos 
pela professora Clara Forsberg e estudamos, 
fizemos resenhas, apresentamos os artigos 
escolhidos em livros de formação de profes-
sores e periódicos da área de Educação, Ciên-
cias e Matemática e debatemos no grupo de 
doutorado na linha de pesquisa em Formação 
de Professores. Os artigos apresentados es-
tavam em periódicos/revistas qualis, dentre 
elas, Ciência e Educação, Ensaio Pesquisa 
em Educação em Ciência, Investigações em 
Ensino de Ciências, Revista da Associação 
Brasileira em Pesquisa em Educação em 
Ciências (ABRAPEC), artigos da Revista 
digital: Revista Brasileira de Pesquisa sobre 
Formação de Professores: Formação Docente 



1245

(2009) da ANPEd. Boletim de Educação 
Matemática (Bolema) da UNESP, Rio Claro – 
Impresso. Além de estudarmos e debatermos 
vários artigos de livros renomados de Forma-
ção de Professores, destacando, “Formação 
de professores e práticas pedagógicas no 
ensino de ciências: contribuições da pesquisa 
na área”, cujos organizadores, os professores 
Fernando Bastos e Roberto Nardi (2008); 
“Os professores e a sua Formação”, coorde-
nação de Antônio Nóvoa”, com artigos de 
Lise Chantraine-Demailly, Carlos Marcelo 
Garcia, Angel Pérez Gómez, António Nóvoa, 
Thomas S. Popkewitz, Donald A. Schön e 
Ken Zeichner (1997); “Formando Professores 
Profissionais: Quais estratégias? Quais com-
petências?”, cujos organizadores, Léopold 
Paquay, Philippe Perrenoud, Marguerite 
Altet e Évelyne Charlier (2001); “Professor 
reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um 
conceito”, organizadores  Pimenta e Ghedin 
(2002); dentre outros. 

Como nosso tema de tese está na linha 
de formação de professores na Educação 
Matemática, destacamos agora algumas 
publicações da área, tais como Revista do 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
Matemática da UFMS: Perspectivas da Edu-
cação Matemática (2009-2010); além da co-
leção Formação de Professores, Investigação 
em Educação Matemática: percursos teóricos 
e metodológicos, autores Dario Fiorentini e 
Sergio Lorenzato (2006) e a coleção Tendên-
cias em Educação Matemática, coordenada 
pelo professor Marcelo C. Borba, que durante 
a avaliação dos cursos de Licenciatura em 
Matemática de todo o país, foi constatado, 
por matemáticos e educadores matemáticos, 
que um dos problemas desses cursos era a 
existência de poucos livros voltados para a 
Educação Matemática. Em cursos de Mes-
trado e Doutorado, com ênfase em Educação 
Matemática voltados para a pesquisa, ainda 
há falta de material que apresente de forma 
suscinta as diversas tendências em Educação 
Matemática que se consolidam nesse campo 
de pesquisa. Desta forma, a coleção é voltada 
para futuros professores, e para profissionais 
da área que buscam refletir sobre esse movi-
mento denominado Educação Matemática. 

Outro periódico estudado foi a Revista 
Brasileira de Pesquisa sobre “Formação de 
Professores: Formação Docente”, em seu vo-
lume 01, n. 01, de agosto a dezembro de 2009, 
publicação digital, veiculada semestralmente, 

é de responsabilidade editorial do Grupo de 
Trabalho GT 08 - Formação de Professores, 
da Associação Nacional de Pós-graduação e 
Pesquisa em Educação (ANPEd), em co-edi-
ção com a Editora Autêntica. A revista tem 
como público alvo os professores pesquisa-
dores e estudantes das áreas de Educação 
e Ciências afins e em seu primeiro número 
reune artigos de pesquisadores renomados, 
dos Estados Unidos, do Brasil e de Portugal, 
nos oferecendo um panorama da pesquisa no 
campo da Formação de professores nesses 
países. Destacamos, Kenneth Zeichner, que 
analisa o campo da pesquisa nos Estados 
Unidos. Marli André, já discute a Formação 
de professores no Brasil, com base nos con-
teúdos de dissertações e teses brasileiras, nas 
décadas de 1990 e 2000, destacando os prin-
cipais referenciais teóricos e as estratégias 
metodológicas dos últimos vinte anos. Maria 
do Céu Roldão trata o campo da pesquisa 
sobre Formação de Professores em Portugal, 
entre o início dos anos 1990 e 2000. Carlos 
Marcelo Garcia, da Espanha, por meio de 
reflexões próprias e da análise da literatura 
internacional discute acerca da construção da 
identidade profissional docente e apresenta 
os desafios que a profissão enfrenta neste iní-
cio de milênio. Menga Lüdke, aborda sobre 
a Formação Docente no Brasil, destacando 
o desenvolvimento profissional e Iria Brze-
zinski, também discute o campo de pesquisa 
sobre a Formação Docente no Brasil por 
meio da análise dos trabalhos apresentados 
nas reuniões anuais da Associação Nacional 
de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação 
(ANPEd), especificamente no Grupo de Tra-
balho (GT 08) de Formação de Professores 
de 1999 a 2008. 

Formação inicial de professores 
(conceitos) e um novo olhar para o 
Curso de Licenciatura em Matemá-
tica (UFAC)

Atualmente a valorização da educação 
no Brasil, em especial a formação de pro-
fessores tem sido assinalada como um dos 
fatores, no sentido de intervir na qualidade 
do ensino em todas as suas esferas. Nos con-
gressos, eventos, revistas, teses de mestrado 
e doutorado no campo da pesquisa em for-
mação de professores demonstram que estes 
profissionais não estão recebendo o preparo 
inicial suficientes nas Instituições de Ensino 
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Superior (IES) para enfrentar os desafios no 
cotidiano de sala de aula. 

Notamos em nossa própria vivência 
como é complexa a ação formativa na atua-
lidade, e para (LARROSA 1996, p. 62), o 
processo de formação “passa pela análise das 
condições, dos espaços e tempos pelos quais o 
sujeito realiza a viagem em que ele aprenderá 
sua própria leitura de si mesmo e do mundo”. 

Na formação acadêmica do professor, 
(CASTRO 2010, p. 70), 

Há assim o propósito de uma apro-
ximação ao mundo do trabalho, ou 
seja, uma atividade profissional 
envolve rotinas e resolução de pro-
blemas em uma prática social si-
tuada, na qual o sujeito exerce sua 
ação. Essa ideia consiste em um 
importante elemento para se refle-
tir sobre a formação do professor, 
a qual não ocorre ao acaso, nem de 
uma única maneira. Há uma inter-
seção entre a intencionalidade for-
mativa e ambiência da ação. [...] 
Tal interseção se dá em um con-
texto da organizacão escolar e da 
organização do próprio trabalho.

Esses modelos formativos são insti-
tucionalizados em espaços de formação de 
professores, em especial, nas Licenciaturas. 
Vejamos o que (GARCÍA, 1999, p.26), diz da 
formação de professores,

A Formação de Professores é 
uma área de conhecimentos, inves-
tigação e de propostas teóricas e 
práticas que, no âmbito da Didáti-
ca e da Organização Escolar, estu-
da os processos através dos quais 
os professores – em formação ou 
em serviço - se implicam indivi-
dualmente ou em equipe, em expe-
riências de aprendizagem através 
das quais adiquirem ou melhoram 
os seus conhecimentos, competên-
cias e disposições, e que lhes per-
mite intervir profissionalmente no 
desenvolvimento de seu ensino, do 
currículo e da escola, com o obje-
tivo de melhorar a qualidade da 
educação que os alunos recebem. 
[Grifo nosso]

Segundo (NÓVOA,1992, p. 25), “a for-
mação não se constrói por acumulação (de 
cursos, de conhecimentos ou de técnicas), 
mas sim através de um trabalho de refle-
xibilidade crítica sobre as práticas e de (re)

construção permanente de uma identidade 
pessoal”. 

Em relação à formação inicial de pro-
fessores entendemos que a reflexão deve ser 
considerada pelos professores formadores 
como pauta diária, e que seus trabalhos 
estejam sempre em busca de mudanças e 
inovações que proporcionem a melhoria da 
profissão docente.

Brzezinski e Garrido, ao analisarem os 
trabalhos no GT – Formação de Professores, 
no período de 1992-1998, identificam que, 
“apesar dos contínuos aportes visando à 
melhoria dos cursos de formação inicial de 
professores, esses cursos têm sido continua-
mente questionados”. 

O desafio é pensar e organizar uma 
formação inicial orientada pela reflexão e 
investigação sobre a aprendizagem do con-
teúdo a ser ensinado, do como ensinar, e que 
considere as experiências e os conhecimentos 
dos futuros professores. 

O livro “A Construção de Professores de 
Matemática: a prática formadora”, resultado 
da tese de doutorado de Gonçalves (2006), 
cuja orientação foi o Educador Matemático 
Dario Fiorentini, destacam alguns resultados 
ou indícios acerca da formação de professores, 
os quais merecem nossa atenção e servem de 
reflexão para todos os docentes responsáveis 
pela formação de educadores matemáticos, 
que precisam ter as condições mínimas para 
dar conta de seu fazer pedagógico.  Conforme 
(GONÇALVES, 2006, p. 190-191):

1)A formação acadêmica de 
nossos protagonistas, como pro-
fissionais do ensino superior, foi 
predomiantemente  técnico - for-
mal, com ênfase quase exclusiva 
na formação matemática [...] 2) 
A formação geral e a forma-
ção pedagógica dos nossos pro-
tagonistas, além de terem sido 
reduzidas, aconteceram de forma 
dissociada da formação técnico-
científica e sobretudo distanciada 
das práticas profissionais do pro-
fessor de matemática. Sabemos 
que esse tipo de formação é funda-
mental para o professor compren-
der a sociedade e o meio onde atua. 
São os saberes oriundos dessa 
formação que habilitam ao forma-
dor flexibilizar suas ações e produ-
zir criativamente o currículo em 
ação. 3) [...]onde e quando apreen-
deram os saberes da prática 
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docente – como preparar, produ-
zir e avaliar as aulas [...] todos fo-
ram unânimes em afirmar que não 
foi durante a formação acadêmica. 
[...] Foi a própria experiência 
discente ou docente a principal 
formadora desses saberes da prá-
tica profissional. [Grifo nosso]

Percebemos que um dos resultados 
apontados no estudo de Gonçalves (2006), 
foi o fato das múltiplas experiências viven-
ciadas por cada um dos professores sujeitos 
da pesquisa constituiu a base principal de seu 
desenvolvimento profissional. 

Em termos de formação inicial do pro-
fessor de matemática, não se pode perder de 
vista que o docente precisa, principalmente 
nos primeiros anos de atuação, de apoio da 
universidade para a adaptação necessária que 
ocorrerá ao tempo em que enfrenta situações 
e problemas bem diferenciados do que lhe 
foi mostrado durante a sua formação. Nesse 
sentido, (PONTE, 1992, p.223) diz que:

A formação inicial mesmo quan-
do razoavelmente bem sucedida, 
pode ver os seus efeitos “varridos” 
no processo de adaptação às reali-
dades da prática pedagógica e de 
socialização que ocorre durante os 
primeiros anos de serviço. Deste 
modo, a organização de sistemas 
adequados de apoio na fase inicial 
da carreira poderá permitir uma 
maior continuidade e uma tran-
sição natural da formação inicial 
para a formação continua.

Imbernón (1994) diz que o conceito de 
desenvolvimento profissional se aplica tanto 
à formação inicial como a permanente (toda 
formação obtida a partir do momento que o 
indivíduo entrou no sistema escolar, seja ele 
formal ou não, inclusive em programas de 
pós-graduação). O desenvolvimento profis-
sional é um processo dinâmico e evolutivo 
da profissão e função docente, isto é, se dá de 
forma progressiva e constante, tendo como 
mola propulsora a pesquisa. É a pesquisa 
que vai redimensionar as teorias e a prática 
do docente, revigorando e produzindo os 
saberes da ação pedagógica.

Em relação à pesquisa no Curso de Li-
cenciatura em Matemática da UFAC, pode-se 
afirmar que tem avançado nos últimos dez 
anos, principalmente com a chegada dos Pro-

gramas Programa Institucional de Iniciação à 
Docência (PIBID - MEC/CAPES) e Programa 
de Educação Tutorial (PET/MEC) a partir 
dos últimos dois anos, além do PIBIC com 
pesquisas desde 1998, mas com um número 
ainda pouco significativo.

Outro fato significativo para o cresci-
mento das pesquisas e inovações no curso é 
que a maioria dos professores do Centro de 
Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) que 
inclui os professores de matemática estão em 
qualificação em nível de mestrado e doutora-
do.

Conforme (MELO, 2010, p. 41) os sa-
beres que os formadores mobilizam em suas 
práticas cotidianas têm sido tema de estudos 
de vários autores, dos quais se destacam 
Tardif, Lessard e Lahaye (1991), Perrenoud 
(1993, 1996), Schön (1995), Shulman (1996), 
Nóvoa (1995), Tardif (1999, 2005) e Gonçal-
ves e Fiorentini (2005). Assim, no campo da 
Educação e Educação Matemática, existem 
duas pesquisas exploradas no Brasil, abor-
dando a Formação do Formador, a tese de 
Gonçalves (2000) e de Melo (2010).

Concordando com vários pesquisado-
res e, em especial (GHEDIN, ALMEIDA E 
LEITE, 2008, p. 30), “os cursos de formação 
de professores devem possibilitar aos do-
centes, antes de tudo, superar o modelo de 
racionalidade técnica para lhes assegurar 
a base reflexiva na sua formação e atuação 
profissional”. Em nossas leituras a ruptura, 
tanto em relação à tradição pedagógica como 
em relação à racionalidade técnica, (GON-
ÇALVES, 2006, p. 192), pode acontecer como 
mostra as experiências de (D’AMBRÓSIO, 
1993, 1997 e1999; FIORENTINI et al. 1997, 
1998 e 1999; IMBERNÓN, 1994; SCHÖN, 
1992; SHULMAN, 1986), através do trabalho 
coletivo e investigativo, mediado por leituras, 
reflexões e troca de experiências, sobre as 
práticas profissionais de cada um.

Desde os anos 90 tem se considerado 
uma demanda importante, repensar a for-
mação inicial, a partir da análise das práticas 
pedagógicas e docentes, segundo (PIMENTA, 
1999, p.15). Além do mais, pesquisas (PICO-
NEZ, 1991; PIMENTA, 1994; LEITE, 1995) 
em relação à formação inicial de professores 
(PIMENTA, 1999, p.16), 

Têm demonstrado que os cursos 
de formação ao desenvolverem um 
currículo formal com conteúdos e 
atividades de estágios distancia-



1248

dos da realidade das escolas, numa 
perspectiva burocrática e carto-
rial que não dá conta de captar as 
contradições presentes da prática 
social de educar, pouco têm contri-
buído para gerar uma nova identi-
dade do profissional docente.

No mundo contemporâneo, em relação à 
educação escolar, o crescimento quantitativo 
de sistemas de ensino não tem correspondido 
um resultado formativo adequado às exigên-
cias das demandas sociais. Daí a necessidade 
de definir a nova identidade profissional do 
professor. Para (PIMENTA, 1999, p.19), 

Uma identidade profissional se 
constrói, pois a partir da significa-
ção social da profissão; da revisão 
constante dos significados sociais 
da profissão; da revisão das tra-
dições. Mas também da reafir-
mação de práticas consagradas 
culturalmente e que permanecem 
significativas. Práticas que resis-
tem a inovações porque prenhes 
de saberes válidos às necessidades 
da realidade. Do confronto entre 
as teorias e as práticas, da análi-
se sistemática das práticas à luz 
das teorias existentes, da constru-
ção de novas teorias. Constrói-se 
também, pelo significado que cada 
professor, enquanto ator e autor, 
confere à atividade docente no 
seu cotidiano a partir de seus va-
lores, de seu modo de situar-se no 
mundo, de sua historia de vida, de 
suas representações, de seus sabe-
res, de suas angústias e anseios, do 
sentido que tem em sua vida ser 
professor. Assim como a partir de 
sua rede de relações com outros 
professores, nas escolas, nos sindi-
catos e em outros agrupamentos.

 
Os pressupostos apresentados por Azzi 

(2000 p.68), refletem a natureza do trabalho 
docente:

[...] O trabalho docente é uma 
práxis em que a unidade teoria e 
prática se caracterizam pela ação
-reflexão-ação. [Grifo nosso]

O trabalho docente é realizado por pro-
fissionais específicos, que possuem uma for-
mação para o exercício da profissão. Fazem 
parte deste contexto de profissionalização 
do trabalho vários aspectos que instituem a 

profissão, os saberes, o tempo, a valorização e 
a produção do conhecimento que revelam as 
condições em que ocorre o trabalho docente, 
no qual evidenciam as relações existentes 
entre o trabalho individual e coletivo. 

Além do investimento na formação 
dos professores no curso de licenciatura em 
matemática, a partir de 2004, também vem 
modificando sua estrutura curricular, uma 
vez que o curso não tinha uma identidade 
própria, isto é, sendo de licenciatura, mas 
com características de bacharelado. 

Em 2004, destacamos a preocupação 
com a inclusão nos cursos de formação de 
professores em que começa a fazer parte da 
nova estrutura curricular de matemática à 
disciplina Fundamentos da Educação Espe-
cial.  Mesmo tendo clareza que só isto não 
basta, algumas mudanças vão ocorrendo ao 
longo dos anos. 

No ano de 2011, a inclusão da disciplina 
Libras, por força do decreto nº 5.626/05 de 
22 de dezembro de 2005, em seu art. 3º re-
gulamenta a inclusão da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS como disciplina curricular 
obrigatória nos cursos de formação de profes-
sores para o exercício do magistério, em nível 
médio e superior, e nos cursos de Fonoaudio-
logia, de instituições de ensino dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.  E em 
2012, já em alguns cursos de licenciatura na 
UFAC, a disciplina optativa Atendimento 
Educacional Especializado (AEE).

Outro ponto favorável à inclusão, para 
repensarmos esta temática nos cursos de 
formação de professores, foi à criação do Nú-
cleo de Apoio a Inclusão (NAI), instituído em 
2008, pela Resolução nº 14, de 30 de abril 
do mesmo ano, vinculado à Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura e Pró-Reitoria de Gradua-
ção, com a responsabilidade de dar suporte 
técnico e didático-pedagógico aos alunos 
com necessidades educacionais especiais, na 
UFAC.

Panorama do Encontro Nacional de 
Educação Matemática: VIII, IX E X 
ENEM

Nesta seção apresentaremos os dados 
da pesquisa, no qual escolhemos para ana-
lisar os três últimos Encontros Nacionais de 
Educação Matemática: VIII ENEM (2609 
participantes), IX ENEM (3000) e X ENEM 
(4035), totalizando 9.644 participantes nos 
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últimos sete anos.
O VIII Encontro Nacional de Educação 

Matemática – VIII ENEM, com tema “Edu-
cação Matemática: um compromisso social” 
ocorreu de 15 a 18 de julho de 2004, na 
cidade de Recife – Pernambuco, tendo como 
sede a Universidade Federal de Pernambuco. 
Ofereceu aos participantes 1 Conferência 
(Abertura), 1 Painel (Encerramento), 28 
Mesas Redondas (MR), 16 Palestras (PA), 
77 Sessões Coordenadas de Apresentação 
de Trabalhos, distribuídas em 166 Comu-
nicações Científicas de Pesquisa (CC) e 70 
Relatos de Experiências (RE), assim como 
58 Pôsteres (PO) e 140 Minicursos (MC). O 
evento ainda contou com três Exposições 
Permanentes, Feira de Livros, Seções de 
Lançamento de Livros. Foi estruturado em 
dose grupos de trabalhos.

O IX Encontro Nacional de Educação 
Matemática – IX ENEM, com tema “Diálogos 
entre a Pesquisa e a Prática Educativa, ocor-
reu de 18 a 21 de julho de 2007, na cidade 
de Belo Horizonte – Minas Gerais. O tema 
escolhido para este encontro foi “Diálogos 
entre a pesquisa e a prática educativa” com o 
objetivo de discutir sobre os reflexos da pes-
quisa em Educação Matemática no cotidiano 
de nossas salas de aula. A organização do IX 
ENEM foi uma parceria entre a SBEM-DNE 
e a SBEM-MG. O evento foi organizado em 
seis modalidades de trabalhos: 15 Palestras 
(PA), 17 Mesas Redondas (MR), 136 Mini-
cursos (MC), 179 Comunicações Científicas 
(CC), 120 Relatos de Experiências (RE) e 146 
Pôsteres (PO) e duas Conferências, uma de 
abertura e uma de fechamento.

O X Encontro Nacional de Educação 
Matemática - X ENEM, foi realizado de 7 a 
9 de julho de 2010, em Salvador – BA, com 
o Tema “Educação Matemática, Cultura e 
Diversidade”. Nesse sentido, congregaram 
professores e pesquisadores de quase todas 
as universidades brasileiras, em especial 
as que têm Programas de Pós-Graduação 
em Educação Matemática. O X ENEM foi 
organizado nacionalmente pela SBEM, 
com coordenação de seus órgãos dirigentes 
nacionais, o Conselho Nacional Deliberativo 
(CND) e a Diretoria Nacional Executiva 
(DNE). Localmente, a organização do evento 
está sob a responsabilidade de uma Comissão 
Executiva, na Bahia, formada por docentes 
da UESC, UEFS, UNEB, UESB, UCSal, UFBA 
e UFRB. Foram lançados durante o evento 30 

livros de educação matemática.
Com o tema Educação Matemática, Cul-

tura e Diversidade, a SBEM, durante os três 
dias, discutiu temas relevantes, tais como a 
influência e a importância da cultura no en-
sino da Matemática; o respeito à diversidade 
que cada dia invade a sala de aula e a escola; 
os desafios de se ensinar Matemática para 
alunos cegos, surdos ou, simplesmente, com 
dificuldades de aprendizagem; a integração 
das tecnologias e a proliferação dos cursos 
à distância; a formação de professores; a 
necessidade da pesquisa acadêmica chegar 
à escola; a formação de grupos colaborati-
vos entre universidade e escola. O evento 
ofereceu aos participantes 2 Conferências, 
24 Mesas Redondas (MR) 23 Palestras (PA) 
e apresentado os trabalhos conforme os 
temas (22), destacando  o tema 19. Educação 
Matemática e Inclusão Social. Assim, foram 
apresentados 538 Comunicações Científicas 
de Pesquisa (CC), 319 Relatos de Experiên-
cias (RE), 170 Pôsteres (PO), 161 Minicursos 
(MC) e 18 Exposições. 

Em alguns programas de mestrado e/
ou doutorado as apresentações de pesquisas 
na modalidade de comunicação científica 
tem uma pontuação maior para mestrandos 
e doutorandos, talvez isso reflita um maior 
número de pesquisas na modalidade. Outro 
fator são as mudanças nas estruturas cur-
riculares dos cursos de licenciatura, envol-
vendo alunos de graduação em pesquisas 
nas Escolas, apontando assim, um início de 
aproximação entre a Universidade e a Escola. 

Pesquisas em Educação Matemáti-
ca e Inclusão: Deficiência Visual

No VIII ENEM, como estamos interes-
sados nas pesquisas referentes à “inclusão”, e, 
em particular na “deficiência visual”, de 434 
trabalhos apresentados, incluindo CC, RE, 
PO e MC, aparecem apenas cinco trabalhos, 
três com ênfase na deficiência auditiva (DA) e 
dois na deficiência visual (DV). Distribuídos 
em duas comunicações científicas (CC), uma 
em DA e uma em DV, um Relato de Experiên-
cia em DA e dois minicursos (MC), um com 
foco na DV e outro na DA. 

A comunicação científica (CC), “Diá-
logos sobre simetria com aprendizes sem 
acuidade visual – uma análise Vygotskyana”. 
Na pesquisa de (AHM e HEALY, 2004) 
verificamos o foco na geometria para alunos 
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deficientes visuais em que para trabalhar os 
conceitos matemáticos com os alunos cegos 
os pesquisadores utilizaram a teoria sócio
-histórico de Vygotysky (1998) e a mediação 
como instrumento fundamental no processo 
de aprendizagem e da inclusão Gil (2000), 
falando da importância da exploração tátil e 
da linguagem para os alunos cegos.

No minicurso (MC), “Soroban – uma 
ferramenta para ajudar a pensar, contri-
buindo na inclusão de alunos portadores de 
necessidades visuais”. No grupo de trabalho 
de Educação Matemática no Ensino Médio, a 
ênfase é para trabalhar com resolução de pro-
blemas de matemática, fazer cálculos mentais 
e mostrar como podemos contar e realizar 
diversas operações matemáticas. O soroban é 
utilizado para registrar os numerais, enquan-
to o cálculo é realizado mentalmente.

Portanto, as pesquisas relacionadas com 
a inclusão na Educação Matemática, no VIII 
ENEM correspondem a 1,2 %, sendo 0,7% 
pesquisas com ênfase na deficiência auditiva 
(DA) e 0,5% na deficiência visual (DV). Vale 
salientar que não aparecem pesquisas na 
formação de professores para a inclusão: 
deficiência Visual, nem no GT7 – Formação 
de Professores que ensinam Matemática.

No IX ENEM, de 580 trabalhos apresen-
tados, incluindo CC, RE, PO e MC, aparecem 
oito trabalhos, cinco CC, três com ênfase na 
deficiência visual (DV), um em altas habili-
dades/ epilepsia e uma CC em síndrome de 
down; um PO em DV; um RE em DA e um 
MC em DV. 

No IX ENEM, cinco pesquisas na mo-
dalidade de comunicação científica (CC), três 
com deficientes visuais: um com tendência 
na etnomatemática (cultura) e duas com foco 
na geometria (estudos com área e perímetro 
e simetria); um trabalhando a Ludicidade 
com Síndrome de Down e um na categoria 
(epilepsia e altas habilidades). Um relato de 
experiência (RE) no ensino de matemática 
com deficientes auditivos e um pôster (PO) 
também com ênfase no ensino de geometria 
para deficientes visuais e um minicurso (MC) 
também ensinando a matemática (geometria 
plana) com o uso do próprio corpo. Totali-
zando oito trabalhos.

Autores da inclusão mais citados: 
Mantoan, Lima, Massini, Jorge Brandão, 
Ferronato, Canziane. Abordam a importân-
cia de se construir estratégias pedagógicas 
para a inclusão de alunos cegos nas aulas de 

matemática. 
Em algumas pesquisas, são utilizados 

como recurso pedagógico para ensinar 
matemática o Multiplano. A construção do 
multiplano para o ensino de matemática 
para cegos e videntes (Ferronato, 2002, 
p.37), como qualquer outra pessoa, “o aluno 
deficiente visual tem condições de estudar, 
trabalhar [...] o que muitas vezes falta são 
oportunidades para ele mostrar seu poten-
cial”. Também aponta como importante 
para o Educador Matemático que saiba o 
código do sistema Braille para acompanhar 
as atividades do aluno cego durante a aula e, 
em particular acompanhar suas dificuldades, 
caso saiba decodificar, 

Destacado o conceito de integração por 
Canziane (1985). Brandão o ensino de mate-
mática para cegos, em especial conteúdos de 
geometria do ensino fundamental.

Abordam também na construção de 
conhecimentos Piaget, D’Ambrosio e teses de 
Montessori e Pueschel acerca da aprendiza-
gem de crianças com necessidades educacio-
nais especiais, bem como Claparéde e Kamii 
contribuíram para a relevância do jogo e da 
ludicidade na construção do conhecimento 
matemático. 

As pesquisas relacionadas à inclusão 
chegam a 1,4%, sendo 0,8% relacionadas à 
DV; 0,2% satisfazem as outras deficiências 
acima citadas.

No X ENEM, no T 10, Educação Mate-
mática e Políticas Públicas, um minicurso 
(MC) relacionando o ensino de matemática 
para deficientes visuais, “MC031 – Matemá-
tica tátil: brincando... Crianças com limitação 
visual aprendem matemática”, com Virgínia 
Maria de França Genuíno. No T 12, um RE 
com o foco na Deficiência Auditiva. No T 18: 
Formação Inicial de Profesores (46CC) não 
encontramos artigos de inclusão, porém no 
T19 Educação Matemática e Inclusão Social, 
com 37 pesquisas, 14 CC, 13 RE, 5 PO, 4 MC 
e 1 Exposição, encontramos 13 artigos que 
tratam da Educação Matemática e a Deficiên-
ciaVisual. 

Também a preocupação maior dos pes-
quisadores é com a construção de materiais 
pedagógicos para ensinar a matemática para 
deficientes visuais, porém surge já aparecem 
pesquisas com a preocupação na opinião 
de docentes, “Dificuldades do ensino de 
matemática para cegos segundo a opinião 
de docentes”,  com conteúdos do 6º ano 
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do Ensino Fundamental. Além de destacar 
vários materiais pedagógicos para trabalhar 
a matemática, dentre eles, o multiplano de 
(FERRONATO, 2002); O Soroban, median-
do à aprendizagem do sistema de numeração 
decimal.

Destacamos também a pesquisa “Edu-
cação Inclusiva – construindo condições de 
acessibilidade em sala de aula de matemáti-
ca” Materiais feitos em thermoform (película 
apropriada para impressão de material tátil 
em relevo) com legenda em Braille. O grupo 
constrói materiais e aplica a professores de 
matemática da rede pública e privada com o 
objetivo de apresentar o que foi construído e 
orientar sobre a forma mais adequada de sua 
utilização.

Neste encontro destacamos a pesquisa 
“A formação de professores de matemática 
nas perspectiva da educação inclusiva”, 
abordando o conceito de inclusão, citando 
os autores Ramos (2006), Mittler (2003), 
Mantoan (2006); Figueiredo (2002) ajuda a 
compreender o papel do professor na pers-
pectiva da educação inclusiva. Trabalhando 
os conceitos prevalece a perspectiva históri-
co-cultural de Vygotsky.

Portanto, no X ENEM aumentam as 
pesquisas relacionadas a inclusão. Com 3,3% 
trabalhos voltados para essa temática, dos 
quais 1,1% destacam a deficiência visual e 
2,1% outros.

Conclusão
Na investigação constatamos ao longo 

do VIII, IX e X ENEM, um avanço nas pes-
quisas, destacando o tema “Educação Mate-
mática e Inclusão Social”, aparecendo treze 
pesquisas com o foco na deficiência visual.

Ocorreu um crescimento de 0,6% nas 
pesquisas acerca do ensino de matemática 
para deficientes visuais, de 2004 a 2010. 

Destacamos esse avanço com a força 
das políticas públicas para dar o direito ao 
aluno deficiente de estar na classe comum no 
Ensino Regular. Na perspectiva da educação 
inclusiva, a Resolução CNE/CP nº 1/2002, 
que estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para  a  Formação   de  Professores  
da  Educação  Básica e define “que  as Ins-
tituições de Ensino Superior devem prever, 
em sua organização curricular, formação 
docente voltada para a atenção à diversidade 
e que contemple conhecimentos sobre as 

especificidades dos alunos com necessidades 
educacionais especiais”, assim verificamos 
que aos poucos a UFAC vai estruturando seu 
currículo nos cursos de licenciatura, destaque 
ao Curso de Licenciatura em Matemática, 
com as disciplinas Fundamentos da Educa-
ção Especial e Libras.

Em nossa investigação, nos anos de 
2004 e 2007, não encontramos nenhuma 
pesquisa com o foco na formação docente 
para a inclusão. Apenas em 2010 surge uma 
investigação com a formação inicial e conti-
nuada de professores para a inclusão, desta-
cando a necessidade de mudanças nos cursos 
de formação inicial, e de construir espaços na 
escola para a formação continuada. 

Salientamos que com os programas PET 
e PIBID, aproxima a relação entre Universi-
dade e Escola e nos permite a iniciar um tra-
balho com os deficientes visuais nas Escolas 
de Rio Branco, favorecendo aos alunos em 
formação inicial vivenciarem práticas peda-
gógicas com os alunos cegos.

Referências Bibliográficas
VIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCA-
ÇÃO MATEMÁTICA (VIII ENEM). Recife
-PE, 2004. Anais do VIII ENEM, Disponí-
vel em: <www.sbem.com.br>. Acesso em: 25 
agos. 2012.
IX ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA (IX ENEM). Belo Horizonte
-MG, 2008. Anais do IX ENEM. Disponí-
vel em: <www.sbem.com.br>. Acesso em: 25 
agos. 2012.
X ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA. (VIII ENEM). Salvador – 
BA, 2010. Anais do XI ENEM. Disponível 
em: <www.sbem.com.br>. Acesso em: 25 
agos. 2012.
AZZI, S. Trabalho Docente: autonomia di-
dática e construção do saber pedagógico. In: 
PIMENTA, S. G. (Org). Saberes Pedagógi-
cos e atividade docente. 2ª Ed. São Paulo: 
Cortez, 2000.
BRZEZINSKI, I. Pesquisa sobre formação de 
profisionais de educação no GT8/ANPEd: 
travessia histórica. Revista Brasileira de 
Pesquisa sobre Formação de Profes-
sores: formação docente, volume 01, n. 01, 
p.71-94, ago.-dez. 2009.
BRZEZINSKI, I.; GARRIDO, E. Análise dos 
trabalhos do GT Formação de professores: o 
que revelam as pesquisas no período 1992-



1252

1998. Revista Brasileira de Educação, n. 
18, p. 82-100, set.-dez. 2001.
CASTRO, F. C. de. O Trabalho do pro-
fessor de Matemática: a confluência da 
experiência profissional com a formação 
acadêmica. Tese de Doutorado em Educação 
Matemática. SP: PUC/SP, 2010.
GARCÍA, C. M. Formação de professores 
para uma mudança educativa. Porto: 
Porto, 1999.
GHEDIN, E. Professor reflexivo: da dimen-
são da técnica à autonomida da crítica. In: 
PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. Professor 
reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um 
conceto. 2ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2002.
GONÇALVES, T. O. A constituição do 
Formador de Professores de Matemá-
tica: a prática formadora. Belém: CEJUP 
Ed., 2006.
IBERNÓN, F. La formación y el desa-
roll profesional del profesorado. Hacia 
uma nueva cultura profesioal. Barcelona: Ed. 
Graó, 1994.

LARROSA, J. Literatura, experiência e for-
mação. In: COSTA, M. V. (Org.). Caminhos 
investigativos: novos olhares na pesquisa 
em educação. Porto Alegre: Mediação, 1996.
MELO, J. R. A formação do formador de 
professores de matemática no contex-
to das mudanças curriculares. Tese de 
Doutorado em Educação: Educação Matemá-
tica. SP:FE/ Unicamp, 2010.
NÓVOA, A. Formação de professores e pro-
fissão docente. In: NÓVOA, A. (Org.). Os 
professores e sua formação.  Lisboa: Pu-
blicações Dom Quixote, 19992. p. 15-33.
PIMENTA, S. G. (Org). Saberes Pedagógi-
cos e atividade docente. São Paulo: Cor-
tez, 1999.
PONTE, J. da P. Concepções dos profes-
sores de matemática e processo de for-
mação. Browr, M. et. Al. Educação Matemá-
tica: temas de investigação. Lisboa: Instituto 
de Inovação Educacional, 1992.



1253

Lealdade ou a história pelo avesso

Sâmua Campos Lankford
Universidade Federal do Amazonas

Ao abrir um livro de história, não raro, 
percebemos como ele tende a registrar em 
suas páginas um passado de glória, embora 
neste, saibamos que figuram também relatos 
de barbárie e diversos confrontos. Entretanto, 
se de um lado, a história tradicional prioriza 
o registro de atos prodigiosos e exalta certos 
nomes, por outro lado, silencia e emudece 
outras vozes. É a história dos vencedores, 
usando um termo de Walter Benjamin, o 
qual, tratando da questão, lança uma per-
gunta: “com quem o investigador historicista 
estabelece uma relação de empatia?” A res-
posta vem a seguir e, conforme diz, 

é inequívoca: com o vencedor. Ora, 
os que num momento dado domi-
nam são os herdeiros de todos os 
que venceram antes. A empatia 
com o vencedor beneficia sem-
pre, portanto, esses dominadores. 
Todos os que até hoje venceram 
participam do cortejo triunfal, em 
que os dominadores de hoje espezi-
nham os corpos dos que estão pros-
trados no chão. (BENJAMIN,1994, 
p.225)

A partir da afirmação benjaminiana, 
vemos que a história tradicional se guia por 
uma visão de cima, centrada em personagens 
e acontecimentos vultosos, e que, por conse-
guinte, deixa no limbo os oprimidos e mas-
sacrados - os vencidos. Com a Cabanagem 
não foi diferente: enquanto as autoridades 
ganharam destaque, aos cabanos restaram 
atributos como cruéis, vis, logo, tornaram-se 
indivíduos sem importância. Assim, lemos 
em um artigo do professor Luís Balkar Pi-
nheiro: 

Com efeito, até as duas primeiras 
décadas do século, a revolta foi tra-
dicionalmente recuperada como 
um movimento de celerados, mo-
tivada quase que exclusivamente 
pelo caráter irracional e instintivo 
das hordas “semibárbaras” de ne-
gros, índios e mestiços que compu-
nham a sociedade paraense, o pa-
pel de destaque foi atribuído mais 
às autoridades repressivas, como 
Francisco José Soares d’Andréa 

do que aos rebeldes. (PINHEIRO, 
1999, p.228)

Numa opinião próxima à do filósofo, o 
autor destaca que na tradição historiográ-
fica relacionada à Cabanagem, os fatos são 
contados não de acordo com quem perdeu 
- nesse caso, os cabanos, mas pelo viés dos 
vencedores. Isso prova que, embora sustente 
o desejo (utópico) de transmitir a “verdade” 
em si mesma, a história não é imparcial. Pelo 
contrário, dá relevo ao que lhe é interessante, 
e consequentemente, desconsidera e/ou 
omite o que igualmente não faz parte de seu 
interesse.

A literatura, no entanto, não se restringe 
a aproximar-se da visão dos vencedores ao 
narrar um fato, permitindo-se ir além disso. 
Aliás, era a este aspecto que se referia An-
tônio Esteves, quando afirmou que uma das 
funções da literatura é “desmitificar a história 
para tentar descobrir uma versão mais justa. 
[..] Compete aos escritores des-cobrirem a 
versão mais exata da história americana, para 
dar voz aos esquecidos, excluídos, oprimidos, 
vencidos.” (ESTEVES, 2010, p.21). 

Cioso disso, Márcio Souza põe em 
primeiro plano os personagens silenciados 
e deixados à margem pela história tradicio-
nal. E se, por um lado, esse deslocamento, 
presente em algumas obras do autor, dis-
tancia-as do modelo de romance histórico 
oitocentista, proposto por Walter Scott, no 
qual as personagens históricas geralmente 
integravam o pano de fundo, por outro, 
aproxima-as do modelo contemporâneo, no 
qual elas passam a ocupar lugar de destaque. 
É o que acontece, por exemplo, em Galvez 
Imperador do Acre, no qual o responsável 
por proclamar a independência do território 
que seria o futuro Estado brasileiro exerce 
o protagonismo, tendo seu nome inclusive 
expresso no próprio título.

Já em Lealdade, apesar de o protago-
nista, Fernando Correia, ser única e exclusi-
vamente sujeito da ficção, o autor aproveita 
na literatura uma série de outros ícones da 
história, dentre os quais, podemos citar Fe-
lipe Patroni. Apesar de sua origem humilde, 
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esse filho de pequenos lavradores de terra em 
Belém desejava estudar em Coimbra, sonho 
que acabou realizando posteriormente. Du-
rante sua permanência lá, ele conheceu de 
perto a Revolução do Porto e agora voltava 
determinado a divulgar os valores por ela 
preconizados. Sua força e engajamento em tal 
causa foram perceptíveis desde os primeiros 
momentos em que chegou ao Grão-Pará.

Tendo adquirido uma tipografia em 
Lisboa, Patroni passou a utilizá-la como 
principal ferramenta para divulgar as ideias 
revolucionárias trazidas de lá, as quais, de 
modo geral, falavam sobre a necessidade 
humana de ser livre do poder do estado: 
política, religiosa e economicamente. Neste 
ponto podemos perceber a grande impor-
tância de Patroni na obra: foi ele o principal 
responsável por introduzir, no Grão-Pará, 
matérias de cunho liberalista, as quais esta-
vam vinculadas à Revolução do Porto. A par-
tir destas, fortaleceu-se na colônia o desejo 
pela liberdade, passando a ser, inclusive, um 
dos ideais da Cabanagem.

Mas se os assuntos d’O Paraense ganha-
vam aceitação entre os cabanos, uma reper-
cussão bastante diferente também causavam. 
Ocorre que, naqueles tempos, “um jornal 
em Belém era coisa de espantar. Um jornal 
político de oposição era uma aventura qui-
xotesca” (SOUZA, 2001, p. 207) e assim, as 
autoridades logo tentaram tirar de circulação 
o periódico, prendendo Patroni e deportando
-o em seguida.

Unido a Felipe Patroni, estava Batista 
Campos o qual, segundo aponta a história, 
era um sacerdote católico, natural do Grão
-Pará, que participou ativamente de lutas 
a favor da Cabanagem, sendo por muitos 
considerado como o autor intelectual desse 
movimento. Nas páginas de Lealdade, é 
também um personagem que exerce papel 
fulcral na questão da Cabanagem. A princípio 
travando uma relação um tanto espinhosa 
com Fernando, ele se torna posteriormente 
mais do que um amigo, uma das bases de sua 
vida, uma espécie de ídolo mesmo, alvo de 
uma inconfundível veneração, que pode ser 
notada na leitura do seguinte excerto:

[..] o meu amor por Simone, de 
certa forma, acabou por se tor-
nar um dos eixos de minha vida. 
O outro eixo foi ter como compa-
nheiro o cônego Batista Campos. 
Sim, aquele homem de tempera-

mento forte, capaz de arrebatar 
multidões, era alguém que sempre 
mereceu a minha admiração. [..] 
Como não lembrar com ternura 
dos intermináveis serões em sua 
casa, quando debatíamos acalora-
damente o futuro do nosso país, o 
Grão-Pará, e de suas gargalhadas 
acima de nossos debates, cada vez 
mais radicalizados. Se minha que-
rida Simone representava para 
mim o paraíso e o inferno na ter-
ra, Batista Campos era o dínamo, 
o articulador entre o presente e o 
futuro. (SOUZA, 2001, p.135)

Pelo texto, vemos que a popularidade do 
religioso em sua época era tamanha que ele 
era capaz de arrebatar multidões. Daí, en-
tão, a admiração que Fernando sentia por ele. 
Mas, em toda a retórica de Batista Campos 
havia uma coisa que sempre sobressaía: “sua 
voz denunciava emoção autêntica quando 
discursava para as pessoas humildes sobre 
a questão da independência do nosso país.” 
(SOUZA,2001, p.139).  Defensor desse ideal, 
o cônego utilizou-se do jornal O Paraense 
como veículo para divulgá-lo, já que depois 
da deportação de Patroni, responsabilizara-
se por sua edição. Mesmo conhecendo o risco 
de perseguição que poderia sofrer, ele o fez, 
afinal de contas, 

com o Brasil independente, era 
chegada a hora de se assegurar o 
mesmo destino para o Grão-Pa-
rá. Batista Campos consegue uma 
cópia do manifesto em que o já 
imperador Pedro I exortava os 
brasileiros a se unirem em tor-
no da independência, e publica-o 
na íntegra no Paraense. (SOUZA, 
2001,p.210)

A independência era, de fato, algo em 
que se concentrava a atenção do cônego. Seu 
discurso, consequentemente, tendia a ex-
pressar esse sonho cabano, sempre defendido 
por ele, mesmo que isso tivesse implicações 
drásticas como prisão, ameaças, perseguição 
e tudo mais que sofreu.

Além de dar destaque a personagens dei-
xadas ao largo pela história, a outra maneira 
encontrada por Márcio Souza para capturar 
uma versão de Cabanagem que desestabiliza 
a da tradição, e legitima, por outro lado, a dos 
vencidos é no desvio do foco da historiografia 
tradicional, que estampa prioritariamente 
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os grandes nomes, e na desconstrução da 
imagem que se pode ter a respeito deles. Po-
demos eleger dois momentos principais em 
que isso ocorre no romance. O primeiro surge 
com a vinda da família real para o Vice-Reino 
do Brasil.

A decisão surpreendeu a todos, inclu-
sive Fernando, por duas razões: primeiro, 
porque apontava a feição contraditória em 
que caíra Portugal, outrora célebre pela 
expulsão dos muçulmanos até Aljubarrota, 
e agora manifestando tamanha falta de cora-
gem, buscando o caminho da fuga; segundo 
porque, diferentemente das expectativas 
paraenses, o príncipe se estabeleceu no Vice
-Reino do Brasil, e não no Grão-Pará, afinal, 
“ao contrário dos brasileiros, os portugueses 
americanos do Grão-Pará tinham demons-
trado sempre o mais completo amor filial a 
Portugal” (SOUZA,2001,p.50). Por tudo isso, 
foi decepcionante observar a partida e, em 
tom de desabafo, percebemos sua crítica:

No dia 29 fui assistir ao bota-fo-
ra da corte. Um dia coberto de 
nuvens, muito triste e nervoso. 
Separando os privilegiados que 
seguiam com o príncipe, e a tur-
ba que observava, um pelotão de 
granadeiros montava guarda com 
baionetas caladas. Como eu estava 
fardado, pude atravessar a barrei-
ra, mas não usufruí do privilégio 
por muito tempo. Logo aquilo tudo 
começou a dar-me náuseas, tantas 
eram as cenas de baixeza e desídia. 
Recordo que naquela noite tive a 
minha primeira frustração polí-
tica grave. Eu sentia-me passado 
com a vergonha de ver os grandes 
do reino embarcarem a dar coto-
veladas e empurrões uns nos ou-
tros, os rostos a demonstrar pres-
sa e covardia. (SOUZA,2001,p.51, 
grifos nossos)

Os termos em destaque revelam traços 
que a história silenciou. As impressões que 
Fernando teve a respeito da nobreza de 
Portugal - de pulsilanimidade, indiferença -, 
expressas em seu relato, maculavam toda a 
feição heroica que até então se lhe atribuía, 
e ele próprio admitiu que era como se seus 
“olhos começassem a abrir pela primeira vez” 
(SOUZA,2001, p.51).

Em Memorial do Convento, publicado 
no começo da década de 80, Saramago tam-
bém destaca quem ficou esquecido pela histó-

ria oficial. Ele critica o descaso em relação ao 
povo humilde em detrimento dos monarcas 
e o clero, como na ocasião da consagração 
da basílica, em que “não cabendo todos na 
igreja, entram os grandes, e dos pequenos só 
os que cabem e tiveram artes de insinuar-se” 
(SARAMAGO, 1994, p.87). Aliás, aí mesmo 
observamos quão discrepante se mostrava 
essa realidade, qual seja a do povo miserável 
ser sempre preterido:

tocava airoso o órgão, sopravam 
os músicos, entoavam as vozes dos 
cantores, e, cá fora, o povo que não 
coubera ou estava sujo de mais 
para entrar, o povo que viera da 
vila e dos arredores, não admi-
tido no sacro interior, contenta-
va-se com os ecos das antífonas e 
das salmodias (SARAMAGO,1994, 
p.86, grifos nossos)

Ao mesmo tempo em que esse mundo 
dos esquecidos é evocado, revela-se uma 
ironia à realeza, suas atitudes e pensamentos. 
Numa exposição, carregada de sarcasmo, o 
narrador dá-nos a conhecer algumas pon-
derações que o próprio D. João V fazia a seu 
respeito e de Cristo:

tolo foi Cristo que nunca pôs mitra 
na cabeça, seria filho de Deus, não 
duvido, mas rústico era, porque 
desde sempre se sabe que nenhu-
ma religião vingará sem mitra [..] 
E eu, vosso rei, de Portugal, Algar-
ves e o resto, que devotamente vou 
segurando uma destas sobredou-
radas varas, vede como se esfor-
ça um soberano para guardar, no 
temporal e no espiritual, pátria e 
povo [..] ajoelhai, ajoelhai lá, por-
que vai passando a custódia e eu 
vou passando, Cristo vai dentro 
dela, dentro de mim a graça de ser 
rei na terra [..] bem sabeis como 
as monjas são esposas do Senhor, 
é uma verdade santa pois a mim 
como a Senhor me recebem nas 
suas camas, e é por ser eu o Senhor 
que gozam e suspiram segurando 
na mão o rosário, carne mística, 
misturada, confundida, enquanto 
os santos no oratório apuram os 
ouvidos às ardentes palavras que 
debaixo do sobrecéu se murmu-
ram.. (SARAMAGO, 1994, p.102)

Através dessa passagem é possível notar 
o tom de censura a dois principais grupos: a 
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Igreja (ou religião), quando o rei equipara-se 
a Cristo, criticando também os procedimen-
tos dos eclesiásticos em suas clausuras; e 
igualmente os monarcas, apontados como 
autores de tal pensamento profano.

O segundo momento em que, assim 
como o romancista português, o narrador de 
Lealdade escancara a intimidade da corte, a 
priori tida como secreta, para criticá-la, se dá 
quando ele menciona dona Carlota Joaquina. 
A infanta espanhola, dizia Fernando, era 
alvo do ódio de seu pai, pois, o velho Correia 
comumente ouvia alguns comentários sobre 
a má reputação que Carlota possuía: “dizem 
que ela é escrava da volúpia [..], anda escan-
chada nos cavalos e não hesita em conspurcar 
o leito conjugal” ou “o duque de Palmela é o 
seu predileto” (SOUZA, 2001, p.69). Certa 
vez, na ausência de dom João, esses boatos, 
já correntes entre o povo, intensificaram-se 
ainda mais, e foi quando se começaram a 
dizer

coisas pavorosas nas feiras e mer-
cados, nas tabernas do cais do 
porto: que ela se servia dos jovens 
soldados acantonados em Queluz, 
especialmente os mais bem aqui-
nhoados pela natureza, ou que 
saía na noite envolta num xaile 
preto e se misturava às mulheres 
qe faziam a vida nas ruelas da 
Cidade Alta, ou no cais do Sodré. 
(SOUZA,2001, p.70)

Tudo isso descortinava um fato que, 
apesar de não ser algo inteiramente novo, a 
história oficial sempre encobriu: a hipocrisia 
entre os nobres. Diferentemente da relação 
amorosa protagonizada por pessoas simples 
como Fernando e Simone, que esboçavam 
um sentimento verdadeiro, o casamento de 
D. João VI e Carlota Joaquina se mostrava 
como uma grande farsa. As linhas do ro-
mance registram que “todo mundo sabia em 
Lisboa que ela e o príncipe regente já não 
viviam mais como marido e mulher, cada 
um morando em casas separadas” (SOUZA, 
2001, p.69).

A partir dessa visão dessacralizadora, é 
possível observar como se descortina o uni-
verso que subsiste por trás da solenidade na 
qual estão envoltas personagens históricas 
como Carlota Joaquina e D. João VI. No 
tocante a tal aspecto, o narrador revela um 
mundo extraoficial (os “bastidores” da corte), 
sobre o qual descarrega forte ironia, que de-

sestabiliza uma dada escritura - neste caso, a 
histórica - dando origem a uma perspectiva 
inovadora e desmitificadora.

Essa tendência é própria do romance 
histórico pós-moderno. Na definição de Linda 
Hutcheon, este consiste num tipo de romance 
que se apropria de detalhes da história, mas 
questiona-os e, ao mesmo tempo, propõe 
como respostas ou versões que destoem da 
oficial. Com isso, apresentam-se, novas pos-
sibilidades de narrar o passado. Para tanto, 
utiliza-se frequentemente a paródia, a qual 
designa “uma repetição com distância crítica 
que permite a indicação irônica da diferença 
no próprio âmago da semelhança” (HUT-
CHEON, 1991, p.47); ou seja, parte-se de um 
mesmo texto determinado - a semelhança-, 
preservando-se um espaço crítico que encer-
ra diferenças. O produto disso é a rasura do 
fato a partir do qual se fez a paródia. Antonio 
Esteves assinala que 

a paródia, retomando textos an-
teriores, em uma relação trans-
textual, diferencia-se na medida 
em que essa retomada objetiva 
não apenas estabelece as relações 
com textos precedentes, mas as 
interpreta pela sua reescritura. 
Essa reelaboração paródica pode 
inverter padrões, desestabilizar, 
desconstruir, distorcer, ridiculari-
zar ou simplesmente dar aos textos 
primeiros uma nova e surpreen-
dente versão (ESTEVES,2010, 
p.39, grifos nossos)

Vale lembrar que a ironia, a paródia, 
o ato de distorcer e ridicularizar são ele-
mentos muito relacionados com a ideia de 
carnavalização proposta por Mikhail Bakhtin 
em A Cultura Popular na Idade Média e 
no Renascimento, quando desenvolve um 
estudo sobre o riso.  De acordo com o teórico 
russo, tradições populares como o carnaval 
e demais festejos cotidianos do período 
medieval continham sempre um aspecto 
cômico. Com isso, essas práticas tradicionais 
evidenciavam um contraste com o tom sisu-
do presente nos cultos e cerimônias da Idade 
Média ao mesmo tempo em que

pareciam ter construído, ao lado 
do mundo oficial, um segundo 
mundo e uma segunda vida aos 
quais os homens da Idade Média 
pertenciam em maior ou menor 
proporção, e nos quais eles viviam 
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em ocasiões determinadas. Isso 
criava uma espécie de dualidade 
do mundo.. (BAKHTIN, 1987,p.5)

A presença de um cabano na função de 
narrador, o enfoque e a conotação positiva 
dada a personagens históricos partidários 
da Cabanagem, como Batista Campos, a 
visão dessacralizadora acerca dos monarcas 
portugueses – enfim, vários são os aspectos a 
partir dos quais a versão, dita “oficial”, acerca 
da Cabanagem é rompida no romance Leal-
dade. Neste, percebemos como Márcio Souza 
projeta um olhar que vai além das lentes 
preconceituosas com que eram vistos os ín-
dios, e principalmente os cabanos até então, 
expressando, com isso, sua posição clara-
mente favorável à causa cabana, bem como 
aos anseios daquela geração. Considera-os 
como pessoas que, em meio a um conturbado 
período político, ousaram sonhar com um 
ideal de nação livre da opressão portuguesa, 
sonho este jamais concretizado.

Um fator importante para a formação 
desse olhar da narrativa, conforme pensamos, 
foi o novo tratamento que algumas pesquisas 
mais recentes, como a de Luís Balkar Pinhei-
ro em Visões da Cabanagem, por exemplo, 
deram a este fato, de onde surgiram-lhe 
sentidos positivos, até então inexistentes ou 
pouco conhecidos. A perceptível influência 
de tais pesquisas em Lealdade reforça a ideia 
de que a obra literária, como qualquer obra 
de arte, com efeito, expressa valores próprios 
da época em que foi escrita.

Outro aspecto relevante ao se abordar 
essa feição da obra de Márcio Souza diz 
respeito ao caráter subjetivo da literatura. 
Tal qual o historiador, o jornalista e outros 
cientistas, o poeta desempenha papel ativo 
sobre seu texto e, ao fazer isso, imprime ine-
vitavelmente nele valores sociais, históricos e 
políticos, os quais refletem, por sua vez, toda 
a ideologia que atravessa seu discurso, ou 
seja,

a materialidade específica da ideo-
logia é o discurso e a materialida-
de específica do discurso é a língua 
[..], como diz M. Pechêux (1975) 
não há discurso sem sujeito e não 
há sujeito sem ideologia: o indiví-
duo é interpelado em sujeito pela 
ideologia e é assim que a língua faz 
sentido (ORLANDI, 1999,p.17)

Assim, entendemos que o discurso de 

Souza, expresso na linguagem, materializa 
as formações ideológicas nas quais ele se 
insere: um espectro político de esquerda, fato 
notório, por exemplo, no tom de contestação 
da ordem (histórica) vigente. Tal discurso de 
ruptura não é algo que está presente apenas 
em Lealdade, mas percebemos ser uma carac-
terística de outras obras suas, como a de tema 
cinematográfico, A Substância das Sombras 
(2010), no qual se atribui a existência desse 
perfil esquerdista de Souza às origens de sua 
produção ficcional, ainda na década de 70, 
período em que, vale lembrar, o Brasil viveu 
momentos extremamente conturbados sob o 
governo militar. Assim lemos no prefácio do 
referido livro:

Sua obra vincula-se à produção 
ficcional surgida, no Brasil, nos 
anos 70, sob o signo da repressão 
e da violência política institucio-
nalizada pelos governos militares. 
Daí o conteúdo de crítica social, 
de denúncia da realidade política 
do país, presentes em sua obra. 
Márcio, com seu humor corrosivo, 
dessacraliza o poder, disseca as 
mazelas da sociedade extrativista 
regional, descrevendo-lhe as fra-
quezas e ridículos. As elites políti-
cas têm no autor um de seus maio-
res críticos. (TELLES in SOUZA, 
2010, p.1)

De fato, a censura é um dos elementos 
que se instaura frequentemente na criação 
literária de Márcio Souza. Seja pelo humor 
corrosivo, perceptível em Galvez Imperador 
do Acre, seja pela leitura carnavalizada da 
história, refletida na escritura paródica so-
bre o comportamento da realeza, presentes 
em Lealdade, é possível concordar que o 
discurso combativo de Márcio Souza é uma 
tônica que caracteriza não apenas o primeiro 
volume da tetralogia Crônicas do Grão-Pará 
e Rio Negro, nosso objeto de estudo, como 
também sua obra de modo geral.
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Guardar vai além de proteger – a Guarda Territorial do Acre e 
suas múltiplas atividades

Sandra Sales de Oliveira
Universidade Federal do Acre

De acordo com o Decreto-lei nº 7.360, 
de 6 de março de 1945, foi criada a Guarda 
Territorial Acreana, instituição civil, deixe-se 
bem claro, instituída para substituir a então 
Polícia Militar do Território Federal do Acre. 
Com a extinção da antiga corporação seus 
membros poderiam continuar exercendo 
as atividades na Guarda e aqueles que não 
desejassem se incorporar a ela passariam 
a fazer parte da Polícia Militar do Distrito 
Federal.  Dessa forma foi criado o lugar que 
se tornaria o espaço de realização das ativida-
des precípuas da Guarda. “Lugar” e “espaço” 
são duas categorias usadas por Certeau em 
sua obra A invenção do cotidiano: artes de 
fazer. De acordo com esse autor, enquanto 
que “Um lugar é portanto uma configuração 
instantânea de posições. Implica uma indica-
ção de estabilidade [...] O espaço é um lugar 
praticado.” (CERTEAU, 2011, p. 184). Ainda 
de acordo com Certeau

O espaço estaria para o lugar como 
a palavra quando falada, isto é, 
quando é percebida na ambigui-
dade de efetuação, mudada em um 
termo que depende de múltiplas 
convenções, colocada como o ato 
de um presente (ou de um tempo), 
e modificado pelas transformações 
devidas a proximidade sucessivas. 
Diversamente do lugar, não tem 
portanto nem a univocidade nem 
a estabilidade de um “próprio”. 
(CERTEAU, 2011, p. 184)

Portanto, para falar do espaço Guarda 
Territorial Acreana é preciso falar dos seus 
integrantes, das práticas, das ações desenvol-
vidas por aqueles que a constituíram e que 
instituíram o lugar. Eles – os guardas − têm 
autoridade para falar sobre o que foi de fato 
e o que realmente acontecia lá, no fazer coti-
diano das tarefas e obrigações.  Somente eles 
é que vivenciaram os acontecimentos, que 
fizeram parte da estrutura organizacional, 
das relações de trabalho e do espaço, enfim, 
esses homens têm propriedade para falar da 
Guarda Territorial, pois estavam lá, presen-
tes, foram eles que construíram as relações, 

estabeleceram os contatos, preencheram os 
lugares e por isso têm a visão projetada de 
dentro para fora. As relações são exterioriza-
das por quem as estabeleceram numa consta-
tação pessoal dos fatos. Ainda referindo-se às 
construções lugar e espaço

[...] existem tantos espaços quan-
tas experiências espaciais distin-
tas.
[...] 
Os relatos efetuam, portanto um 
trabalho que, incessantemente, 
transforma lugares em espaços ou 
espaços em lugares. Organizam 
também os jogos das relações mu-
táveis que uns mantêm com os ou-
tros. (CERTEAU, 2011, p. 185)

Ou seja, uma coisa é falar do lugar 
estático (prédio, acomodações, documentos 
escritos) que apenas retrata de forma objeti-
va as realidades, outra coisa é tratar, usando 
as definições empregadas por Certeau (lugar 
e espaço), de espaços, pois estes se mostram 
dinâmicos porque se desenvolvem na relação 
que se estabelece entre os indivíduos que os 
ocupam, numa relação de coordenação, mo-
delagem, preenchimento desses lugares. A 
dinâmica empregada pelos sujeitos que inte-
graram a base da Guarda é diferente daquela 
vista e vivida pelos oficiais. Os lugares que 
ocupam proporcionam uma visão diferente 
sobre a organização dos espaços e das obri-
gações que são conferidas a cada membro da 
instituição. Essa visão não se refere somente 
aos espaços físicos, mas aos espaços hierár-
quicos que ocupavam. 

Tomando os conceitos de Milton Santos, 
ainda falando sobre espaço, e aliando-os ao 
conceito construído por Certeau (2010) deve-
mos considerar que a Guarda Territorial não 
é de forma alguma somente um lugar. Ela é 
espaço e nele estão inseridas pessoas

O espaço não é nem uma coisa, 
nem um sistema de coisas, senão 
uma realidade relacional: coisas 
e relações juntas. Eis por que sua 
definição não pode ser encontrada 
senão em relação a outras realida-
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des: a natureza e a sociedade, me-
diatizadas pelo trabalho.
[...]
O espaço deve ser considerado com 
um conjunto indissociável de que 
participam, de um lado, certo ar-
ranjo de objetos geográficos, obje-
tos naturais e objetos sociais, e, de 
outro, a vida que os preenche e os 
anima, seja a sociedade em movi-
mento. (SANTOS, 1988, p. 10)

Os espaços que os sujeitos guardas ocu-
param foram diversos, porque diversas fo-
ram as funções que desenvolveram enquanto 
membros da instituição. Além de cumprirem 
com o dever de guardar o território acriano, 
praticaram atividades que foram além de 
suas funções originais. Esses homens, ao 
ingressar na Guarda, receberam instruções, 
alguns deles, mas aprenderam a trabalhar na 
lida diária da profissão. Não lhes foi exigida 
nenhuma qualificação, nem tampouco habi-
lidades, e o trabalho que desenvolveriam era 
de acordo com a necessidade, de acordo com 
a situação. 

Algumas vezes guardavam as fronteiras 
e em outras faziam “mandados” para os 
oficiais. Nessa relação de trabalho, a ordem 
se fez presente, impondo-se com valor de 
lei, esse fator só comprova a teoria de que o 
poder só se estabelece na relação. É na rela-
ção oficial/soldado que o poder do Estado, 
representado pela Guarda, faz-se presente, 
impondo-se como verdade absoluta, numa 
via de mão única em que de um lado são 
ordenadas as diretrizes e de outro lado são 
cumpridas.

Dessa forma os corpos são ordenados, 
usando as teorias de Foucalt (2010), e as 
regras são postas numa relação assimétrica, 
pois é dessa forma que certas estruturas es-
tatais se manifestam e se mantêm, baseadas 
na hierarquia.  As estruturas do Estado são 
criadas a partir dessa lógica em que homens e 
lugares são ordenados para que a as cidades, 
as nações se firmem e se mantenham assim, 
nessa representação construída, ou melhor, 
tecida pelo próprio homem, para que os 
outros – também homens  – acreditem e 
possam usufruir das garantias promovidas 
por essa organização. Essas construções 
também fazem parte da identidade acriana, 
são percepções apreendidas por quem vive 
nesse espaço e a partir dessas percepções 
são construídas as imagens que refletem o 

que o Estado pretende incutir. No caso dos 
guardas, eles acabavam internalizando que 
as atividades que desenvolviam faziam parte 
de suas obrigações e apesar de não serem mi-
litares, trabalhavam como se assim fossem. 

Os corpos dos guardas precisavam estar 
conformados, enquadrados, manipulados 
para que pudessem cumprir suas atividades. 
Segundo Foucalt

[...] o corpo também está direta-
mente mergulhado num campo 
político; as relações de poder têm 
alcance imediato sobre ele; o mar-
cam, o dirigem, o supliciam, sujei-
tem-no a trabalhos, obrigam-nos 
a cerimônias, exigem-lhes sinais. 
Este investimento político do cor-
po está ligado, segundo relações 
complexas e recíprocas, à sua uti-
lização econômica; é, numa boa 
proporção, como força de produ-
ção que o corpo é investido por re-
lações de poder e dominação; mas 
em compensação sua constituição 
como força de trabalho só é possí-
vel se ele está preso num sistema 
de sujeição (onde a necessidade é 
também um instrumento político 
cuidadosamente organizado, cal-
culado e utilizado); o corpo só se 
torna força útil se é ao mesmo tem-
po corpo produtivo e corpo sub-
misso. (FOUCALT, 2011, p. 28/29)

O senhor Júlio Guedes1 deixa bem claro 
que as atividades que eles e seus companhei-
ros mais antigos desenvolviam eram tarefas 
que não estavam relacionadas somente com 
a guarda e proteção do território, como bem 
afirma: “nóis era estivadô”. Não só ele como 
muitos outros de seus colegas de trabalho 
compartilhavam a mesma opinião e exerciam 
as mesmas atividades, porém Júlio mostra-se 
o mais revoltado de todos com quem pude 
conversar. Sua expressão é bem marcante e 
ele faz questão de exteriorizar. Essa exterio-
rização não se dá somente com as palavras, 
mas com a expressão facial, os gestos, enfim, 
todo o seu corpo denota o estado que se en-
contra ao falar desse aspecto de seu passado. 

Além das atividades que requeriam força 
física – que muitos deles tinham que praticar 
– ainda havia os trabalhos que não requeriam 
tanta força assim, mas que exigiam qualifica-
ção, que muitos deles não possuíam e para  
exercer suas atividades da melhor maneira 
possível alguns fizeram curso, até mesmo de 
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parteiro, como relato o senhor Lourival2.
A memória é o recurso utilizado para 

recompor o passado, fazendo-o presente 
através do relato oral, e o fato de poder 
contar sua história trouxe a Lourival lamento 
por não lembrar de algumas coisas recentes, 
mas felicidade e satisfação por ter lembrança 
de coisas que aconteceram com ele quando 
ainda criança. Beatriz Sarlo ao tratar da 
memória fala sobre seu aspecto fragmentário 
“O aspecto fragmentário de toda memória é 
evidente.” (SARLO, 2007, p. 98.) A memória 
de Lourival, como também a dos outros seus 
amigos ouvidos por mim são construídas 
assim, por fragmentos. Esses pedaços de 
história são responsáveis pela composição 
das lembranças, formando uma colcha de 
retalhos colorida e composta por diversos 
tipos de tecido, que costurados delicadamen-
te dão contorno ao conjunto da obra, e onde 
cada pedacinho é responsável por uma parte 
que ao ser retirada pode ser substituída por 
outra, mas provavelmente não terá a mesma 
textura e estampa. 

Esses fragmentos identificados pela 
memória são responsáveis pela reconstrução 
das narrativas. Os acontecimentos revelados 
partem sempre de uma visão diacrônica 
dos fatos, numa elaboração não linear, sem 
obedecer a nenhuma sequência lógica. As 
histórias contadas pelos guardas não são 
feitas seguindo uma sequência cronológica. 
Os fatos vão sendo narrados à medida que 
outros fatos vão levando uns aos outros, 
formando uma cadeia de acontecimentos que 
necessariamente não têm relação linear na 
cadeia temporal. 

No dizer de David Lowental “Relembrar 
o passado é crucial para nosso sentido de 
identidade: saber o que fomos confirma o 
que somos [...] A perda da memória destrói a 
personalidade e priva a vida de significado.” 
(LOWENTAL, 1981, p. 83). Não só a perda 
da memória, mas também não registrá-la é 
uma privação de informações que auxiliam 
na construção da identidade tanto individual 
quanto coletiva. Se esses sujeitos morrem 
sem deixar registradas suas memórias, parte 
da História morre junto com eles, pois sem 
as fontes não há relato e sem relato não há 
registro. O registro é o responsável por não 
deixar que  acontecimentos se apaguem com 
o passar do tempo. Bauman afirma que a 
identidade não é revelada, e sim inventada. 
Mas mesmo inventada, precisa de suporte 

para possa ser realizada, não é uma expe-
riência que brota da ideia de alguém e que se 
espalha pela sociedade. 

Quando fui bolsista de iniciação científi-
ca, trabalhei com o registro da fala de serin-
gueiros. O objetivo do projeto era montar um 
atlas etnolinguístico do Acre usando  o falar 
de alguns sujeitos como corpus da pesquisa. 
Nesse projeto pude perceber que se não 
houvesse o registro das palavras e expressões 
desses sujeitos elas acabariam sumindo, pois 
com o falecimento deles e com o declínio do 
corte da seringa as práticas tendem a cessar 
e com elas todo o universo lexical usado para 
nomear, qualificar e situar as ações também 
cessariam. Com a memória dos guardas não 
seria diferente, caso eles não registrem suas 
histórias, com o passar do tempo elas irão 
esvanecer, pois como homens que são não 
viverão eternamente.

David Lowental, ao se referir à lembran-
ça do passado, faz a seguinte pergunta, e logo 
após responde

Como tomamos conhecimento do 
passado? [...] A resposta é simples: 
lembramo-nos das coisas, lemos 
ou ouvimos histórias e crônicas, e 
vivemos entre relíquias de épocas 
anteriores. O passado nos cerca e 
nos preenche [...] toda consciência 
atual se funda em percepções e ati-
tudes do passado [...] E o aconteci-
do também é parte integral de nos-
sa existência. (LOWENTAL, 1981, 
p. 64)

Walter Benjamim fala sobre a narração 
como uma arte em extinção. Em um texto 
meu intitulado Memória, oralidade e o 
surgimento da cidade de rio Branco escrevo 
que a forma como usamos o tempo chamado 
moderno rouba-nos certas práticas, por isso 
sentar à beira da calçada à tarde para contar 
e ouvir histórias já não é mais tão comum 
nos bairros tomados como referência para a 
produção do texto, não é uma prática da mo-
dernidade sempre veloz, em que a televisão 
e o computador dão conta de preencher os 
espaços ociosos, tirando o exercício de contar 
e ouvir histórias do cenário social.  

Ainda de acordo com Benjamim “Contar 
histórias sempre foi contá-las de novo, e ela 
se perde quando as histórias não são mais 
conservadas. Ela se perde porque ninguém 
mais fia ou tece enquanto ouve a história.” 
(BENJAMIN, 1994, p. 205). O abandono da 
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prática de narrar faz com que informações 
sejam perdidas e histórias deixem de ser 
contadas, dessa forma muitos dados presen-
tes apenas na memória, principalmente dos 
mais velhos, vão se esvaindo, sumindo no 
tempo dito moderno. “Cada manhã recebe-
mos notícias de todo o mundo. E, no entanto, 
somos pobres em histórias surpreendentes. A 
razão é que os fatos já nos chegam acompa-
nhados de explicações.” (BENJAMIN, 1994, 
p. 203). Sentar e ouvir o que esses senhores 
têm para contar, além de servir de corpus 
para a pesquisa e de registro de suas tão ricas 
memórias, também é um exercício pessoal, 
que retoma tempos idos em minha infância 
quando ouvia histórias contadas por uma tia. 
Assim como as histórias contadas por essa 
tia, as memórias não precisam ser explicadas, 
precisam apenas ser contadas e ouvidas com 
interesse. O ouvinte pode tirar suas próprias 
conclusões, sem a necessidade de maiores 
explicações. Os sujeitos que ouvi relataram 
suas memórias sem estar a todo momento se 
justificando, apenas contaram as vivências 
presentes em suas memórias. 

Esta frase de Benjamim chamou muito 
minha atenção: “A memória é a mais épica de 
todas as faculdades.” (BENJAMIN, 1994, p. 
210). Não havia pensando na grandiosidade 
que é a memória, mas as leituras sobre o tema 
fizeram- me perceber o quão importante 
são, tanto para quem as conta quanto para 
quem as ouve. São elas – as memórias – 
responsáveis por não deixar morrer certas 
tradições não escritas, que vão passando de 
geração a geração somente com a tradição 
oral de perpetuar práticas e crenças, como 
é o caso, por exemplo, das rezadeiras, que 
passam seus “dons de cura” através das rezas 
somente pela oralidade. 

É pelo seu discurso que tomamos 
conhecimento dos fatos acontecidos em 
um outro lugar e em um outro tempo. 
De acordo com Benjamin, o leitor de um 
romance é solitário, mas quem escuta uma 
história, uma narração, está em companhia 
do narrador. Essa proximidade dá a quem 
ouve a possibilidade de perceber aspectos 
que a história não consegue dar conta, por 
ser objetiva, distante, “imparcial”. O contato 
com quem narra no momento em que se 
efetiva o ato, permite perceber as expressões 
facial e corporal, os gestos, a ênfase dada a 
determinadas palavras ou acontecimentos. 
Ao narrar, o narrador imprime suas 

impressões
A narrativa [...] é, ela própria, 
num certo sentido, uma forma 
artesanal de comunicação. Ela 
não está interessada em transmitir 
o “puro em si” da coisa narrada 
como uma informação ou um 
relatório. Ela mergulha a coisa na 
vida do narrador para em seguida 
retirá-la dele. Assim se imprime na 
narrativa a marca do narrador, 
como a mão do oleiro na argila do 
vaso. (BENJAMIM, 1994, p. 205)

Em cada narrativa dos sujeitos da 
pesquisa estão impregnadas informações 
que vão além daquelas obtidas através das 
gravações. Pude perceber em cada conversa 
características muito particulares a cada um 
deles. Uns mostraram-se mais falantes e 
desenvolveram as narrativas mais à vontade, 
outros mostraram-se mais reticentes e for-
mais. 

A marca característica de cada um deles 
foi percebida tanto nas narrações quanto nas 
conversas preliminares, confirmando o fato 
de que o oleiro imprime suas marcas no bar-
ro que maneja. Cada um dos homens ouvidos 
possui características peculiares, mesmo 
tendo vivências de trabalho no mesmo órgão 
e desempenharem muitas vezes as mesmas 
funções, tinham e continuam tendo visões, 
muitas vezes, diferentes sobre o trabalho que 
exerceram. Para alguns deles há o sentimen-
to de gratidão, embora se sintam em certos 
momentos injustiçados, enquanto outros 
demonstram apenas revolta, indignação, 
sofrimento.  

Uma curiosidade interessante se dá com 
relação à idade. Enquanto que os mais velhos 
demonstraram satisfação em poder contar 
suas histórias de vida, reforçando a impor-
tância do trabalho que exerciam, os mais 
jovens ou se recusaram ou não evidenciaram 
o mesmo prazer percebido naqueles mais 
idosos.

Os lugares e os espaços relatados re-
ferentes às práticas das atividades laborais 
refletem, de acordo com o que já foi dito 
neste trabalho, os desvios das funções de 
guarda “Guarda era pra tudo fia, era pra 
tudo. A gente fazia [...] Tudo minha fia, tudo, 
tudo, tudo.”3. Eles tinham consciência de que 
exerciam atividades além de suas obrigações, 
mas não ousavam enfrentar abertamente, e 
para isso usavam as microrresistências para 
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se contrapor. Grande parte do trabalho do 
governo era exercido por eles: pavimentação 
de ruas, limpeza de fossas, construção de pré-
dios, tirada de lenha entre outras, inclusive 
bagageiro, função que eu nunca tinha ouvido 
ou lido a respeito. Ao ser inquirido sobre o 
que fazia nessa função, o senhor Raimundo4 
disse que “cortava lenha, carregava água e 
até trouxas de roupa”, ou seja, atividades que 
não tinham relação alguma com a profissão 
que exerciam. 

Em algumas situações, de acordo com 
seu Júlio5, até mesmo as esposas exploravam 
os serviços desses que eram destacados para 
servir aos oficiais, ocasião em que se recusa-
vam e por isso corriam o risco de sofrer pu-
nições, apesar de não estarem descumprindo 
ordens dos oficiais, e sim de suas esposas. 
Não eram todos que se recusavam, mas havia 
soldados que não obedeciam às ordens das 
mulheres por acharem um absurdo terem que 
fazer “mandados” não solicitados pelos seus 
superiores hierárquicos no exercício de suas 
funções. Na rememoração desses aconteci-
mentos, eles podem se revoltar, expor suas 
opiniões, dizer o que pensam num exercício 
de autoavaliação, de defesa de seus pontos de 
vista sobre as atividades que executavam na 
época em que trabalhavam na Guarda. Estar 
narrando de um tempo diferente daquele vi-
vido dá a esses homens essa possibilidade de 
colocar suas opiniões e emoções sem grandes 
preocupações. Isso não quer dizer que alguns 
deles não se sentiram ameaçados, pois sen-
tiram-se, tanto é que alguns se recusaram a 
deixar registradas no papel suas memórias e 
histórias de vida sobre o tempo  em que eram 
guardas territoriais.

As experiências narradas sobre a pro-
fissão revelam as trajetórias, os embates, 
os problemas e as soluções enfrentados. 
Narrar essas histórias é uma forma de não 
deixar morrer parte significativa de suas 
identidades. Essas histórias podem até não 
ser as representações exatas do passado, mas 
ajudam a fixar na memória e na historicidade 
de suas vidas os acontecimentos dos quais 
participaram. Alistair Thonson diz que “As 
histórias que relembramos não são represen-
tações exatas de nosso passado, mas trazem 
aspectos que se ajustam às nossas identida-
des e aspirações atuais.” (THONSON, 1997, 
p. 57). As identidades atuais desses sujeitos 
são alimentadas pelas lembranças do que já 
viveram, e assim podem se definir e exteriori-

zar seus conhecimentos, contribuindo na for-
mação dessas identidades, que se constroem 
com as experiências e com as transformações 
que ocorreram e ainda ocorrem em suas 
vidas.

Nossa identidade (ou “identida-
des”, termo mais apropriado para 
indicar a natureza multifacetada e 
contraditória da subjetividade) é a 
consciência do eu que, com o pas-
sar do tempo, construímos através 
da interação com outras pessoas 
e com a nossa própria vivência. 
Construímos nossa identidade 
através do processo de contar his-
tórias para nós mesmos – como 
histórias secretas ou fantasias – ou 
para outras pessoas, no convívio 
pessoal. (THONSON, 1997, p. 57)

Essa citação me faz recordar a história 
do senhor que não quis deixar gravadas suas 
memórias, mas afirmou que sempre que se 
reunia com os amigos recordava os fatos vivi-
dos durante sua permanência na Guarda. Um 
senhor de idade avançada, que não goza mais 
de boa condição física para sair de casa, mas 
que encontra na convivência com os amigos a 
possibilidade de recordar as façanhas vividas 
por ele. Ainda segundo Thonson “Compomos 
nossas reminiscências para dar sentido à 
nossa vida passada e presente.”. (THON-
SON, 1997, p. 56)Contar histórias é não 
deixar apagar os vestígios do passado. Esse 
passado constrói o presente, pois são com as 
experiências vividas que se pode elaborar os 
conceitos, que se define os posicionamentos, 
que se formam as imagens de si e do outro no 
tempo presente. 

Ser Guarda implicava tanto proteger 
como manter várias esferas do território 
acreano, desenvolvendo as mais diversas 
tarefas. “Dar murro” e “amansá” são duas 
expressões usadas pelo senhor Eurico para 
referir-se ao trabalho na Guarda. Essas ex-
pressões revelam de que forma o guarda via o 
trabalho que precisava exercer. As lembran-
ças retomadas no presente mostram como se 
sentia.  

A partir das conversas com os sujeitos 
da pesquisa fui descobrindo quais eram as 
obrigações e os trabalhos que exerciam. Tam-
bém percebi que eles sempre procuravam 
cumprir tudo da melhor maneira possível, 
pois era motivo de orgulho não ter nenhuma 
advertência, salvo as raríssimas exceções − 
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como o caso do sujeito que era filho de oficial 
− o cumprimento fiel do dever era motivo de 
honra.

Além de fazer outros serviços, suas obri-
gações como guarda eram realizadas em con-
dições mínimas em alguns postos que tinham 
que assumir no interior. Faltavam materiais, 
transporte, até mesmo pessoal para ir às 
diligências. Muitas vezes caminhavam dias 
a pé com o preso sem ter garantia nenhuma 
de que iriam chegar ilesos a Rio Branco ou 
ao município, quando as diligências exigiam 
a entrada nos seringais para buscar o sujeito 
infrator, contando apenas com a sorte e a boa 
vontade do sujeito que estavam levando para 
a delegacia. 

As condições que os guardas tinham que 
enfrentar para poder exercer a profissão, até 
mesmo as custas de suas transferências eram 
pagas pelos próprios profissionais, e o Esta-
do não os ressarcia dos valores gastos com 
transporte, instalações, ou seja, nessas situa-
ções o guarda tinha que pagar para trabalhar. 
Desta forma, nada mais justo que registrar 
as memórias desses sujeitos tão ilustres para 
a formação da identidade acriana, como 
forma de não deixar morrer seus feitos como 
guardas e como cidadãos acrianos que foram 
e ainda são, mas que a História e o Estado 
acabaram por esquecer.

Notas explicativas
1. Júlio Guedes da Rocha, um dos sujeitos ouvidos (ex-guarda) 
durante a pesquisa.
2. Lourival Pereira de Moraes, um dos sujeitos ouvidos (ex-
guarda) durante a pesquisa.
3. Jonas Pereira de Souza, um dos sujeitos ouvidos (ex-guar-
da) durante a pesquisa.
4. Raimundo Nogueira da Cruz, um dos sujeitos ouvidos (ex-
-guarda), mas que não quis deixar suas memórias gravadas em 
áudio, porém permitiu anotações escritas de nossa conversa.

5. Júlio Guedes da Rocha.
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Topônimos de origem tupí na cidade de Castanhal: apagamen-
to, silenciamento ou resistência?

Sara Concepción Chena Centurión
Universidade Federal do Pará

Introdução
Os estudos dos topônimos sofreram 

marcante limitação no que diz respeito a 
documentos convalidadores de sua investiga-
ção, mostrem sua veracidade e nutram suas 
explicações e significações. Assim sendo, 
existe a necessidade de investigar e ir atrás de 
informações, na maioria das vezes não existe 
fonte escrita, deparando-se, dita pesquisa, 
com testemunhos orais que por ocasião não 
tem todas as explicações necessárias para 
construir uma significação fiel a determinado 
topônimo.

Segundo Salgado (2006), estes topô-
nimos na maioria dos casos são regidos por 
fatos verídicos ou por fatores de verossi-
milhança constituindo assim o teor dessas 
palavras especializadas.

Topônimos são motivados por carac-
terísticas físicas do local ou por impressões, 
crenças ou sentimentos de quem está no-
meando (SALGADO, 2006).

 O objetivo de fazer um levantamento 
dos topônimos da cidade de Castanhal, si-
tuada no estado do Pará é analisar sentidos 
de apagamento, silenciamento ou resistência 
presentes nos processo de nomeação de po-
vos indígenas que habitaram região.

 Primeiramente analisaremos os 
topônimos da cidade de Castanhal1 como 
elementos representadores do apagamen-
to/silenciamento da cultura indígena,ou 
resistência, por parte dos indígenas ou dos 
colonizadores,com o objetivo de plasmar 
nos nomes a cultura e os costumes dos povos 
primitivos.

Na tentativa de identificar processos 
discursivos presentes nestes elementos,é ne-
cessário compreender o contexto sócio-cultu-
ralem que eles foram empregados, a partir de 
uma posição teórica que compreende o signo 
linguístico em sua relação com o mundo que o 
rodeia, ou seja, um intento de compreender o 
lugar ocupado pelo signo no contexto. Assim 
sendo, serão necessários suportes de outras 
áreas como a história, geografia, linguística - 
em especial - numa interface com a Análise 
do discurso (AD).

É interessante destacar como aponta 
Andrade (2010), que “o signo linguístico 
se reserva à arbitrariedade; o signo topo-
nímico, à motivação. O que os diferencia é 
a função significativa quando a toponímia 
os transforma em seu objeto de estudo” (p. 
23) em outras palavras, nesta breve reflexão 
propomos o levantamento dos topônimos de 
origem Tupí na Cidade de Castanhal como 
objeto de estudo, levando em consideração, 
quando possível, os elementos motivadores 
que constituíram tais elementos.

Na realidade americana, os topônimos 
estão intimamente relacionados ao descobri-
mento, aos testemunhos dos cronistas, via-
jantes e documentos históricos dos “conquis-
tadores”. Nesse sentido, enfrentamos uma 
enorme dificuldade, representada pela falta 
de documentação, cujas informações sejam 
precisas ou discursos que mostrem além dos 
colonizadores, indícios dos indígenas. Estes 
fatores dificultam muito a interpretação e o 
estudo de determinados topônimos indíge-
nas, comprometendo o bom andamento da 
pesquisa.

Para rastrear alguns dados e contextua-
lizar nosso objeto de estudo recorreremos 
inicialmente à história, desdobrando os 
acontecimentos numa breve exposição.

Dos europeus ao Município de Cas-
tanhal

Depois que Francisico Orellana junto 
com seu cronista Frei Gaspar de Carvajal, 
quem registrava tudo o acontecido nesta 
expedição (1539 a 1541) a Amazônia fica 
evidente para todos os que queriam se fincar 
nas terras do Novo Mundo. Houve várias ten-
tativas por parte de outros europeus, como 
holandeses (1599), ingleses (1604),até que 
os portugueses em 1516 tomassem partida e 
tentarem delimitar seus territórios.

Surge neste tempo a figura de Francisco 
Caldeira de Castelo Branco, ex-capitão-mor 
do Rio Grande do Norte que sai de São Luis 
do Maranhão rumo a Grande Baía de Pará 
em “12 de janeiro de 1616 os portugueses 
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desembarcaram numa enseada conhecida 
como Grande Baía do Pará” (SOUZA, 2009, 
p. 92).

É importante lembrar que os portugue-
ses fundaram esta cidade na época da União 
Ibérica2 (1580 – 1640), favorecendo a expan-
são portuguesa, pelas regiões amazônicas e 
em 1750, com o Tratado de Madrid, Espanha 
reconhece formalmente o direito português 
sobre as terras amazônicas.

Em 21 de março de 1624 os portugueses 
fundam o Estado do Grão-Pará segundo o ato 
real: “Eu El-Rei faço saber aos que este meu 
Alvará de Regimento virem que eu tenha ora 
ordenado que o governo do Maranhão se 
separe do Estado do Brasil sem dependência 
do governo dele” (SOUZA, 1999, p. 96).

Para que os expedicionários tivessem 
sucesso na empresa colonizadora eram 
necessárias duas formas de conquista, por 
um lado, as missões colaborando no projeto 
de conversão e integração dos nativos, e por 
outro as fortificações militares responsáveis 
pela defesa dos interesses dos monarcas. 
Trabalhando dessa maneira a “conquista” se 
efetivava com resultados positivos, segundo 
os relatos dos cronistas da época. Comer-
cio-aldeamento-fortaleza era o tripé que aos 
poucos foi aculturando os nativos do Novo 
Mundo.

A ordem religiosa3 “submetia”os 
nativos desconstruindo seus costumes, de-
sestruturando a sociedade e desencadeando 
um processo de aculturação, evangelização, 
modificando suas formas tradicionais de 
vida. Os nativos eram transformados em 
trabalhadores, instrumentos do projeto 
colonizador, uma vez que o cenário visto no 
contexto das terras do Novo Mundo, não era 
o um dos mais otimistas quando o assunto 
era mão de obra para o desenvolvimento das 
atividades do cotidiano.

Este problema torna-se uma constante 
no encontro entre os dois mundos, indígena 
e europeu, já que de um lado a necessidade 
mercantilista de explorar e multiplicar os 
lucros dos representantes do Velho Mundo 
não ia ao encontro da mentalidade dos índios 
que estavam acostumados à produção de 
subsistência, em outras palavras, a realização 
do trabalho necessário para viver.

 Surge neste meio tempo, uma ferra-
menta indispensável para os religiosos, o 
projeto de conversão do gentio, baseado nos 
princípios cristão para a salvação de suas 

almas. Ao lado dessa proposta, os missioná-
rios tiveram como “domesticar” os nativos 
da região, fazendo que estes se preparassem 
para o trabalho de exploração.

Dessa maneira os religiosos “desciam” 
os índios, submetiam-nos ao cristianismo. 
Este descimento não se dava de maneira tão 
pacifica como parece.Os missionários pela 
pregação “convenciam” os nativos a irem com 
estes a viverem nas aldeias. Lá o verdadeiro 
trabalho de desestruturação social indígena 
acontecia efetivamente.

A igreja se usa da ideologia ancorada na 
ideia cujo objetivo era “livrar-se da condena-
ção e de todos os males, e viver, nas aldeias 
cristãs, uma vida de salvação nas quais eles 
poderiam facilmente introduzir seus concei-
tos de cristãos” (Alves Filho, 1999, p. 20)

Nesse cenário, surge um ponto cru-
cial a ser observado e mudado pela coroa 
portuguesa, o atraso econômico vivido pela 
região da Amazônia Colonial. A mudança 
desse contexto impulsionará o Marques de 
Pombal a construir a “ modernização” nesta 
região, mediante a inserção de uma política 
indigenista emancipatória, motivada pela 
enorme dificuldade de deslocar os colonos 
para esta região, e dessa forma estabelecer 
um equilíbrio capaz de contornar a condição 
de “desamparo” do território português.

Para a realização dessas medidas, 
Pombal com o Regime do Diretório Indígena 
(1757-1798) promulga a laicização completa 
da administração dos povoados. Estipula que 
o índio tem os mesmo direitos de um colono 
e dessa maneira deve se tornar dono da terra 
e trabalhá-la. Deve introduzir a língua do co-
lonizador, abandonando a língua nativa, pois 
esta se torna uma importante ferramenta de 
aculturação do povo nativo.

A cadeia de transformações promovida 
pelos portugueses não pode parar, no século 
XIX o governo lusitano se depara com um 
discurso liberal. A crise socioeconômica em 
que encontrava a família Real em Portugal 
fez com que estes fossem transferidos para o 
Brasil. Há agora a necessidade de um Projeto 
de Regeneração do país. O objetivo deste é a 
liberação da política portuguesa e liberação 
do absolutismo, modernização econômica.

A Revolução do Porto4 em 1820 foi 
um período de indecisão para parte dos 
proprietários e negociantes do então Grão 
Pará. Essa condição se soergueu em função 
da possibilidade do reaquecimento dos ne-
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gócios, já que o retorno de Lisboa como sede 
do Reino Português soava como sinônimo de 
prosperidade; também era sinônimo do não 
reconhecimento da autoridade de D. João 
VI.Como era sabido que a dura repressão aos 
traidores era marca característica da Coroa 
Portuguesa, a hesitação das autoridades por-
tuguesas foi grande.

Organiza-se uma Junta Provisional de 
Governo como órgão que resiste ao governo 
da monarquia portuguesa. Primeiros sinais 
da sonhada independência. Esta Junta era 
composta por brasileiros natos ou naturaliza-
dos que pretendiam construir um Grão- Pará 
independente.

Em meio a confrontos, discussões, reu-
niões secretas, chega em 1822 para assumir o 
governo das Armas o Brigadeiro José María 
de Moura. De caráter autoritário e muito 
centralizador este Brigadeiro logo seria alvo 
de denuncias por parte do Governo Civil do 
Pará à Corte. O Rei pede então pela remoção 
e o imediato embarque para Lisboa.  Mas 
este unindo-se ao Senado da Câmara (faziam 
parte deste Senado somente portugueses) 
manda um abaixo-assinado exigindo sua 
permanência com a alegação de que na Pro-
víncia estava se consolidando o movimento 
independista.

Em 1823 se elege um Senado da Câmara 
constituído exclusivamente por brasileiros 
natos ou naturalizados adeptos ao movimen-
to de independência. Em 1º de março de 1823 
houve um golpe militar retirando-se a Junta 
e Senado da Câmara com protagonistas 
aderidos à independência restaurando-se a 
antiga Câmara monopolizada por portugue-
ses. Em 10 de agosto de 1823, chega o brigue 
Maranhão no comando estava o Capitão John 
Pacoe Granfell para conseguir a adesão da 
Província à independência do Brasil logrando 
êxito de tal propósito.

Andando um pouco mais, em 1835 
inicia-se o movimento denominado de Caba-
nagem. Movimento composto por caboclos, 
tapuios, índios, cabanos, escravos e libertos. 
Em 1836 o brigadeiro Francisco José de 
Sousa Soares de Andréa manda bombardear 
os esconderijos dos “revoltosos” (BEZERRA 
NETO, 1999). No final da Cabanagem 1840 
registrava-se cerca de 40 mil pessoas mortas.

Acontecimento que se segue à cabana-
gem eclode em1874; uma crise entre Igreja/
estado e Maçonaria. Se instaura uma divisão 
entre estas instancias. Os maçons pedem 

ajuda do Imperador D. Pedro II para retirada 
da intervenção da igreja. Antes mesmo que a 
borracha chegue ao seu auge, surge a ideia da 
estrada de Ferro Belém/Bragança.

Assim sendo, como boom da borracha, 
na região do Caeté, área ecológica e cultural 
transitória entre a Amazônia e o Nordeste 
Brasileiro, configurando-se outro tipo de 
economia, na região que hoje é conhecida 
como Bragança, onde desenvolve a produção 
de farinha. Em contrapartida da sociedade 
da borracha se conhece aos moradores do 
Caeté como sociedade da farinha por se es-
pecializar na produção agrícola, fornecendo 
de gêneros alimentícios como feijão, farinha; 
peixe fumo em segundo plano. Segundo Ubi-
taran Rosário (2000) “ não era o Caeté zona 
de hiléia, não tendo pois seringueira, mas a 
roça tradicional onde se uniu o conhecimento 
indígena à tradição portuguesa”.

Do final do Império até o início da 
Republica o que se observa é que cada vez 
mais, a economia da borracha, precisaria da 
economia agrícola caeteuara. Inicia-se assim 
a construção da estrada de ferro em 1883 e 
chega a seu destino final (Bragança) em 1908 
“visando ao escoamento da produção bra-
gantina, principalmente em direção à capital 
do Pará”(ROSÁRIO, 2000, p. 35).

As estações de Belém até Bragança são:
Ananindeua, Marituba, Itapepucu, 

Canutama, Benevides, São Pedro, Cupuassu, 
Quarta Travessa, Moema, Santa Izabel do 
Pará, Nina Ribeiro, Americano, Bahia, Ita-
qui, Apeú, Sá Pereria, Castanhal, Inocêncio 
Holanda, Anhanga, Augusto Montenegro, 
Granja Eremita, Jambú Açu, Igarapé Açu, 
Maracanã, São Luiz, Livramento, Timboteua, 
Peixe-Boi, Aruerá, Capanema, Tauari, Mi-
rasselva, Tracuateua e finalmente Bragança 
(dados extraídos do Guía Geral das estradas 
de ferrohttp://www.estacoesferroviarias.
com.br/braganca/indice.htmAcesso em 
10/08/12).

E é nesse contexto de construção da 
estrada da ferrovia que a Cidade de Castanhal 
é idealizada. Chegamos ao ponto significati-
vo deste trabalho, pois a partir desta parte 
da história é que se configura a divisão da 
região, os bairros, ruas, relevos, igarapés, ou 
seja, acidentes humanos e geográficos que se 
consolida e fundamenta esta breve reflexão. 

Inicialmente em 1899, Castanhal era 
uma vila, que foi dividida, primeiramente, em 
lotes que mediam 968m2. O número de áreas 
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demarcadas foi de 218, sendo concedidas 159 
por compra e um título gratuito.

Segundo o Senador Antonio José Le-
mos nesta altura dos acontecimentos não 
se tinham denominaçãode ruas, alamedas, 
bairros entre outros acidentes humanos e 
geográficos (in CRUZ,1956, p. 22). Em 28 de 
janeiro de 1932 Castanhal passa a município, 
desanexando-se neste ano da cidade de Be-
lém. Do município de Castanhal, foi desmem-
brada uma extensão de 352 km2para criar o 
município de Inhangapi, em 30 de dezembro 
de 1943, com o decreto-lei estadual n. 4.505. 
Formam parte de Castanhal dois distritos 
nesta época: Castanhal, propriamente dito, e 
Apeú.

Desde estas datas a cidade de Castanhal 
vem sendo construída e nomeada, podendo 
ser observados topônimos variados, entre 
eles os de origem indígena, particularmente 
do Tupí.

Para demarcar nosso trabalho, nos 
centraremos nas ruas, alamedas e travessas 
que constituem esta cidade. Para tal efeito, 
organizaremos uma análise etimológica dos 
topônimos do Tupí.

Delimitação e classificação dos 
topônimos.
Topônimos de ruas, travessas e ala-
medas (do Tupí) da Cidade de Cas-
tanhal.

Quadro 1

TOPÔNIMO 
CASTANHALENSE

LÉXICO INDÍGENA DO 
TUPÍ

ETIMOLOGIA DO LÉXICO

Al. Acapú Akapú acapu sm (tupi akapú) 
Bot 1 Nome comum a 

diversas árvores do gênero 
Andira, da América tropical 

2 A madeira cor-de-
chocolate do acapu, usada, 
principalmente no Brasil 
3 Árvore leguminosa da 

Amazônia (Clathrotropsis 
nitida). 4 A madeira 

dessa árvore, usada em 
construções pesadas.

Al. Cupiúba Kupiýua sf (tupi kupiýua) Bot 1 
Árvore da América tropical, 
da família das Celastráceas 

(Goupia glabra), de 
madeira dura, castanho-
avermelhada, usada em 

móveis, dormentes e 
construções. 2 O mesmo que 
copaíba-vermelha. 3 Árvore 

da América tropical da 
família das Anacardiáceas 

(Tapirira guianensis), 
cuja madeira é usada na 

fabricação de caixas e em 
interiores; pau-pombo.
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Al. Ipê Ypê -s árvore de singelas flores 
amarelas

Al. Jacarandá Jacarandá s.m. 
Nome comum a algumas 

espécies de árvores da 
família das leguminosas, 

subfamília das 
papilionáceas, cuja madeira 
é muito usada na fabricação 
de móveis (marcenaria fina) 

e obras de talha. 
Al. Iracema Iracema -s Lábios de mel
Al. Jatobá Jatobá m. 

O mesmo que [[jataí:2]]. 
Jataí s. f. 

Espécie de abelha.m. 
(Bras) Nome de várias 
plantas leguminosas da 

América.
Rua Ibirapuera Ypi-ra-ouêra pau podre ou árvore 

apodrecida
Tv. Amapá Amapá sf (tupi amapá) Bot 1 Árvore 

apocinácea de porte grande 
(Parahancornia amapa) 
do vale do Amazonas. 2 

Goma extraída dessa árvore, 
semelhante à usada na goma 
de mascar. 3 Denominação 

comum a duas árvores 
mexicanas, de madeira de 

lei (Tabebuia chrysanta e T. 
palmeri)

Tv. Ipiranga Ipiranga -s + ad Água vermelha
Al. Grajaú Grajaú significa “água do senhor do 

pássaro”, através da junção 
dos termos gûyrá (pássa-

ro), îara(senhor) e ‘y (água)
Al. Capanema Ka’a panéma capanema sm (tupi kaá 

panéma) 1 líquido formicida. 
2 Mato sem préstimo.m.

Al. Mauá Mauá -s aquele que é elevado
Al. Caiçara Caiçara s.f.Bras. Arvoredo morto, de 

que restam troncos.Cerca 
de paus em torno de uma 
plantação.Ramagem que 

se deita na água para atrair 
peixe.Curral.Palhoça em que 

se recolhem jangadas
Fonte:http://www.dicio.com.br/

 *Legenda→Al.: Alameda; Tv.: Travessa; R.: Rua.
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Silenciamento, apagamento ou re-
sistência?

Para continuar nossa reflexão se faz 
necessário dialogarmos brevemente sobre 
o silêncio, o silenciamento ou a resistência. 
Para a realização desse propósito, Orlandi 
(1997) nos dará esse suporte com seu livro As 
formas do silêncio: no movimento dos sen-
tidos e Terra a Vista. Discurso do confronto: 
Velho e Novo Mundo (2008). 

Segundo Orlandi (1997) o silêncio é mais 
do que significar, dar significado, estabelecer 
o sentido de uma palavra, o silêncio maior, 
seria como a essência do que se quer dizer, 
nomear, explicar. O silêncio é fundante, é a 
matéria por excelência, é o real do discurso. 

Nessa direção, os sentidos, as palavras, 
os signos são nada mais do que o limite de 
algo que seria maior, iminente, grandioso 
que é o ‘silêncio’. Configurando-se como o 
lugar de todas as possibilidades de sentido. 
A autora continua explicando que o silêncio 
é absoluto, contínuo, disperso. Na medida 
em que queremos falar, ou seja, materializar 
o silêncio estamos nos apropriando de uma 
das “possibilidades de”, sendo a fala catego-
rização do silêncio, organizador, catalogador 
de algo que é iminente, grande, maior.

“Na perspectiva que assumimos,silên-
cio não fala. O silêncio é. Ele significa. Ou 
melhor: no silêncio, o sentido é. (ORLANDI, 
1997, p. 33). Se pensamos o silêncio como 
possibilidades de significação, devemos en-
tender, segundo a autora, a linguagem como 
excesso. Pela compreensão que temos do 
silêncio como algo sem sentido se configura 
uma característica marcante da sociedade 
que é a ideologia da comunicação, apaga-
mento do sentido do silêncio.

Há dois tipos básicos de silêncio, 1. O 
silêncio fundador: é a significação em si, ele 
não delimita o sentido, a significação, ele é 
segundo Orlandi a matéria significante por 
excelência. “É absoluto, intemporal e ilimi-
tado em sua extensão” (BOT, in ORLANDI, 
1997, p. 74). Logo temos o 2. A política do 
silêncio que se caracteriza pelas seguintes 
subdivisões: 2.1. O silêncio constitutivo, o 
que se entende por antiimplícito. Nomeamos 
de selvagens aos índios/nativos para apagar 
ou “ocultar” e não dizer cidadão. Se caracte-
riza este silêncio pela “contenção de sentidos 
e asfixia do sujeito porque é um modo de não 
permitir que o sujeito circule pelas diferentes 

formações discursivas” (ORLANDI, 2008, p. 
60) . 2.2. O silêncio local, característico 
dessa subdivisão é a censura. “ A censura 
estabelece um jogo de relações de força pelo 
qual ela configura, de forma localizada, o 
que, do dizível, não deve (não pode) ser dito 
quanto o sujeito fala (ORLANDI, 1997, p. 79). 

Depois de exemplificar e explicar o 
silêncio na perspectiva de Orlandi (1997, 
2008) faremos agora algumas aproximações 
necessárias para construir nossa breve refle-
xão. 

Podemos partir de duas premissas para 
analisar os topônimos de origem Tupí: a) 
Considerá-los como elementos de um pos-
sível silêncio local, silenciamento. Silêncio 
este que no ato de nomear, quer calar todos 
os outros sentidos possíveis. Maneira esta 
de silenciar “ não de calar mas de fazer dizer 
‘uma’ coisa, para não deixar dizer ‘outras’. Ou 
seja, o silêncio recorta o dizer” (ORLANDI, 
1997, p. 55). Recortar para não deixar sair as 
outras possibilidades de sentidos que talvez 
contradigam o que o colonizador quer enfati-
zar ou o que ele não quer deixar aflorar. 

Ao levarmos em consideração o silencia-
mento, a ação protagonizada pela figura do 
colonizador, “desbravador” produz o apaga-
mento,instaurando-se resultados esperados, 
positivos, ou seja, efetivando-se a delimitação 
do que se pode dizer e não se pode dizer. As-
sim, na época em que a cidade de Castanhal 
foi idealizada e fundada, sem perder de vista 
o período transcorrido desde a colonização, 
os nomeadores dessa cidade ainda eram re-
presentantes do discurso colonizador e domi-
nante. Dessa forma, podemos pensar que os 
topônimos do Tupí que existem nesta cidade 
são necessariamente atos de silenciamento.

Por outro lado, podemos pensar em um 
possível apagamento direcionado como o que 
Orlandi denomina de língua de espuma5, 
apagamento preciso e pontual, nomear 
com topônimos de origem indígena (ex. 
Alameda Grajaú) para dizer somente aquilo, 
descontextualizando-o e silenciando os ou-
tros sentidos, silenciando a língua nativa, a 
identidade, mas principalmente silenciando 
outras possibilidades. Possibilidades estas 
que se configuram como cultura indígena, 
o respeito a esta cultura, a consideração à 
língua, dando a impressão de que se leva em 
conta a possibilidade demostrar que enten-
demos/vivemos o outro/indígena. 

Surge então uma dívida, será que esse 
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ato de nomeação com elementos da língua 
Tupí supostamente visando a “valorização” 
do outro/indígena, não é simples ilusão? 
Uma vez que a língua de espuma/topônimos, 
entra justamente para dar esta ilusão de re-
presentação da alteridade indígena,fazendo-
nos crer que, como discurso que permeiam 
as nossas representações mentais,estamos 
vivendo e considerando o outro como igual, 
com empatia, respeito, a final não eram/são 
os donos legítimos dessa imensidão de terra?.

Mas como “o silencio serve para pôr em 
funcionamento o apagamento de sentidos, 
ele serve também para produzir a resistência” 
(ORLANDI, 2008, 60). É a partir dessa dico-
tomia que o silêncio nos proporciona o que 
passaremos agora a analisar, a possibilidade 
de resistência que os topônimos de origem 
indígena possam representar.

b) Considerar os topônimos de origem 
Tupí como elementos de resistência. Para isto 
podemos mencionar como segunda hipótese 
que os topônimos podem se constituir como 
vestígio do outro/indígena, conseguindo 
“desilenciar” a produção de sentidos e plas-
mar na história, no cotidiano a sua presença 
constante nas sociedades por meio destes 
elementos. 

Orlandi exemplifica a censura e a 
resistência quando “dizemos o mesmo para 
significar outra coisa e dizemos coisas dife-
rentes para ficar no mesmo sentido” (1997, p. 
98) e é nesta relação de censura/resistência 
que queremos considerar os topônimos como 
elementos que querem resistir à opressão e 
querem “ser” no processo de produção de 
sentidos. 

No discurso do colonizador não há lugar 
ou não cabe o discurso do colonizado, ou seja, 
o dizer do colonizado está pré-estabelecido 
pelo discurso do colonizador (ORLANDI, 
2008). Mas surge então uma possibilidade 
de se estabelecer um “lugar discursivo” do 
dominado, no momento em que se silencia se 
está ao mesmo tempo colocando em marcha 
a produção de resistência. É neste duplo sen-
tido, silenciamento e resistência,que surge 
a possibilidade de os topônimos de origem 
Tupí se significarem como resistência. 

Estas duas hipóteses norteiam nosso 
trabalho e constroem possibilidades que se 
constituem na identidade de um povo. No 
caso da Cidade de Castanhal, fazendo um re-
corte necessário, pois foram exemplificados 
somente as ruas, alamedas e travessas,cujos 

nomes são de origem Tupí, levando-nos a 
compreender que foram os representantes 
da colonização, os brancos, que nomearam 
e deram assim a vertente “silenciada” da 
realidade.

Para dar suporte à afirmação anterior, 
mencionamos Andrade (2010) que parafra-
seia Sampaio (1987, p. 54), 

(...) a maior parte dos nomes tu-
pis que se encontram na geografia 
brasílica não foi dado pelo gentio 
bárbaro, ou pelo selvagem não 
influenciado pela civilização do 
branco invasor, mas sim pelas po-
pulações que se seguiram à coloni-
zação, pelos nascidos no país, quer 
de procedência europeia pura, 
quer mestiça, populações a quem 
coube o encargo de alargar a con-
quista do território.

Podemos então perceber que as no-
meações que se sucederam à colonização, 
aquelas na época da transição do Império 
para a República, tiveram sua origem no sen-
timento nomeador do discurso do branco, do 
dominante, daquele que queria se apropriar 
das terras dos nativos.

Se levarmos em consideração o que 
Orlandi explica com as seguintes palavras, 
“(...) os missionários, (...) os viajantes e 
os pesquisadores, nas suas menções (...) 
‘aperfeiçoam’ a língua dos índios ao ideal da 
gramática ocidental” (2008, p. 88), podemos 
considerar que o que “resta” da língua nativa, 
língua imaginária6, mexida, delimitada,está 
em sua condição de ser, recortada, mani-
pulada. Os topônimos do Tupí podem muito 
bem, então, representar o recorte manipu-
lado do discurso colonizador, plasmando-se 
no imaginário pela permanência destes nos 
registros oficiais.

Considerações finais
A cronologia e a historia nos mostram 

que há a possibilidade de duas hipóteses que 
poderemos levar em consideração: Topôni-
mo como silenciamento ou Topônimos como 
resistência. 

A partir dos elementos históricos, 
que elencamos no inicio deste estudo, e 
considerando o avassalador trabalho que os 
“colonizadores” realizaram, podemos reco-
nhecer que estes tiveram a necessidade de 
silenciar a cultura nativa por meio de alguns 
Topônimos, nomeados para delimitação de 
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território, silenciamento, recorte e censura.
Com características de “nomes nativos” de 
cultura indígena se plasmaram na história e 
no imaginário da comunidade atual. Eviden-
cias que saltam à vista quando passeamos 
pelos mapas ou documentos oficiais, regis-
trando a existência de nomes indígenas pelas 
diferentes regiões.

Na época do esforço modernizador das 
colônias lusitanas, em 1757 aproximadamen-
te, houve um processo de lusitanização que 
mudou todos os nomes indígenas dos nú-
cleos populacionais por nomes portugueses 
(SOUZA, 2009). O que podemos entender 
com este ato é que além do silenciamento, do 
não surgimento de outras possibilidades de 
interpretar, de dar sentido, houve um apaga-
mento, uma manipulação “de propósito” que 
trocou os nomes nativos desta época. 

O indicio de silenciameto e de apaga-
mento observando a história se torna claro, 
houve uma necessidade por parte deste povo 
estrangeiro de “demarcar e territorializar” a 
cultura, as terras, os povos nativos.  

Mas se considerarmos por outro pris-
ma, ao analisarmos com otimismo a outra 
margem da história,podemos dizer que os 
elementos indígenas se inseriram no vo-
cabulário nacional (forjado) com ajuda de 
palavras especificamente topônimos, que por 
trás trazem toda uma gama de possibilidades 
de resistência.

Levando em conta o que Sampaio (1903, 
p. 153), relata no seu escrito “ Da evolução 
histórica do vocabulário geographico do 
Brazil”,

Um quarto de século depois [da 
chegada dos colonizadores], já 
apparece em grande número, for-
mando a maioria da população 
neo-portugueza do Brazil, os filhos 
christãos dos submettidos, os des-
cendentes cruzados do portuguez 
e do gentio, falando quase todos a 
linguas deste – a lingua geral.(gri-
fo nosso)

Com este relato podemos ousar em 
dizer que a língua geral (nheengatú) poderia 
se constituir como língua que se configurava 
como elemento que resiste à opressão e si-
lenciamento dos povos nativos. Assim, como 
palavra especializada que é o topônimo do 
Tupí pode sim se considerar fator que quer 
resistir e dar a possibilidade de resignifica-
ção de uma cultura desconstruída, mas que 

ainda persiste através dos tempos. Ao final, 
se encontra no DNA de cada brasileiro uma 
porcentagem de natividade de indigenismo.

Considerando a língua indígena elemen-
to que resiste e dentro desta os topônimos, há 
sim uma possibilidade forte de perpetuação 
da cultura/identidade original que perpassa 
a história, o tempo e as sociedades.

1. Considerando a extensão do trabalho 
e por não ter em mãos todos os ma-
teriais necessários para desenvolver 
esta pesquisa delimitaremos nosso 
horizonte de discussão utilizando 
especificamente os topônimos de 
ruas, alamedas e travessas.

2. União Ibérica: União ibérica foi a 
unidade política que regeu a Pe-
nínsula Ibérica a sul do Pirinéus 
de 1580 a 1640, resultado da união 
dinástica entre as monarquias 
de Portugal e de Espanha após 
a Guerra da Sucessão Portuguesa. 
(http://www.brasilescola.com/
historiab/uniao-iberica.htm Acesso 
em 15/08/12)

3. Foram quatro as ordens: Jesuitas, 
Mercadários, Franciscanos e Carme-
litas (BEZERRA NETO, 1999, p. 18)

4. Revolução do Porto:ocorrida em 
Portugal em 1820 que culminou na 
fuga da família real para o Brasil 
(http://www.infoescola.com/histo-
ria/revolucao-do-porto/ Acesso em 
15/08/12)

5. Segundo a autora há o que ela deno-
mina de língua imaginária:é o que os 
analistas fixam com suas sistemati-
zações e a língua fluída: é aquela que 
não se deixa imobilizar nas redes 
dos sistemas (op cit, 2008, p. 86).
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Introdução
Entre muitas conquistas sociais e po-

líticas asseguradas na Constituição Federal 
do Brasil de 1988, os indígenas, através da 
garantia de programas de educação diferen-
ciada e específica, têm aprendido a lidar com 
a prática da escrita alfabética. Dessa forma, 
os índios saíram da posição de figurantes nas 
produções textuais e, passo a passo, vêm se 
configurando como autores de suas próprias 
histórias. Hoje é possível dizer que os escritos 
indígenas participam da cultura do impresso, 
constituindo não só acervos documentais, 
mas também acervos de teor estético com a 
publicação de textos criativos ou literários. As 
produções estéticas estão sendo consumidas 
não só no contexto do processo educacional, 
como também pela sociedade brasileira, 
inclusive já fazem parte de acervos de Uni-
versidade Federais (MATOS, 2011, p 04). 
Com as novas condições, os povos indígenas 
assumem um novo posicionamento, já que, 
agora, o próprio índio fala sobre si, desmiti-
ficando muitas concepções estereotipadas e 
folclóricas a que estiveram submetidos por 
não terem voz perante a sociedade ocidental. 
A partir da experiência de autoria indígena é 
possível considerar que esse perfil está sendo 
remodelado, visto que “através da escrita e 
publicação de suas narrativas, de seus cantos 
e de suas poesias, os índios agora ensaiam 
uma nova forma de figurar na história” (AL-
MEIDA & QUEIROZ, 2004 p. 233). 

A literatura de autoria indígena no Brasil 
pode ser tomada com uma das novas formas 
do discurso indígena. Se como fenômeno cul-
tural ainda é recente, por outro lado, a produ-
ção literária de autoria indígena já se tornou 
significativa para os estudos literários, pois 
“não seria impertinente incluir a produção 
literária dos índios brasileiros na retomada 
da discussão sobre sujeito, representação 
e estilo, no âmbito da literatura brasileira, 
em função da crítica literária” (ALMEIDA & 
QUEIROZ, 2004 p. 233). 

Neste artigo, pretendemos pensar qual 
o lugar ocupado pela obra Mitopoemas 
Yãnomam (1978) em relação ao movimento 
literário de autoria indígena emergente no 
Brasil; bem como trilhar um caminho que 
visa mapear como vem se materializando 
historicamente e esteticamente a literatura 
de autoria yanomami. Para realizar o per-
curso crítico almejado por nós, estruturamos 
o texto em três momentos: 1º) uma revisão 
bibliográfica sobre o movimento literário 
indígena; 2º) análise comparativa das obras 
Mitopoemas Yãnomam (1978), escrito em co
-autoria, e Naro, o Gambá: mitos dos índios 
yanomami (1986), de Ciça Fittipaldi; 3º) por 
fim, breve panorama dos dados encontrados 
em pesquisa bibliográfica relativa à relação 
dos Yanomami com a cultura do impresso.

O movimento literário de autoria 
indígena e os Yanomami

Os Yanomami são considerados o maior 
povo indígena das Américas (FITTIPALDI, 
2005). Habitam regiões fronteiriças entre 
Brasil e Venezuela, sendo que quase a me-
tade dessa etnia habita o lado brasileiro, 
com comunidades nos estados de Roraima e 
Amazonas. A partir de suas lutas por direito a 
terra e, especificamente, manifestações con-
tra as práticas de genocídios sofridos na dé-
cada de noventa, tornaram-se mundialmente 
conhecidos. Tamanha exposição mediática 
proporcionou produções científicas, artís-
ticas e jornalísticas sobre esses indígenas, 
especialmente, na área da mitologia yano-
mami, embora poucas produções possam ser 
situadas no campo da literatura.

Apesar dos violentos conflitos interét-
nicos, que perduram ainda, os yanomami 
se estabeleceram e configuram-se como 
produtores de conhecimentos interculturais1, 
inaugurando seu espaço no campo literário 
por meio da obra Mitopoemas Yãnomam.

Com a publicação do livro Mitopoemas, 
pela primeira vez no Brasil, a palavra indígena 
deixa os espaços das ciências antropológicas, 
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sociais, históricas, linguísticas, sociais e etc., 
nas quais estavam na posição de objetos de 
estudos, e penetram o campo da literatura, 
como co-autores de uma proposta de repre-
sentação de mundo, mitologia e estética. 
Dessa forma, “em termos de escritura, o índio 
passa de objeto no enunciado de outros – não 
índios – a sujeito da enunciação em discurso 
próprio”. (THIÉL & QUIRINO, 2011 p. 05). 
Mais que isso, em Mitopoemas Yãnomam, 
o saber indígena acaba por se introduzir na 
escrita alfabética em forma de sujeito-produ-
tor de um discurso que foi materializado com 
elementos extraído do campo da Arte. Esse 
ato editorial (passagem do registro etnográ-
fico à expressão artística dos mitos), segundo 
Almeida, será fundamental por principiar um 
movimento em direção à literatura de autoria 
indígena. (ALMEIDA & QUEIROZ, 2004, p. 
261).

Se nos voltarmos para a história da li-
teratura brasileira, veremos que os indígenas 
foram introduzidos na literatura brasileira, 
sobretudo, por meio de obras de escritores 
indianistas do romantismo e do modernismo 
brasileiros, tais como Basílio da Gama, Gon-
çalves de Magalhães, Gonçalves Dias, Mário 
de Andrade, José de Alencar, Sílvio Romero, 
Oswald e Mário de Andrade, entre outros. 
Esses escritores deixaram, inclusive, legados 
muito importantes para a pesquisa na área 
de literatura indígena. Contudo, até então, a 
figura do autor indígena não circulava ainda 
nas páginas dos livros, isto é, o que aparecia 
nesses livros ainda não representava, de fato, 
manifestações autorais de afirmação e de 
reconhecimento da visão cósmica e sócio-
cultural do indígena.

Antes de os indígenas conseguirem 
produzir e publicar seus próprios discursos 
de apresentação, houve vários projetos edi-
toriais e multimídias em co-autoria (narra-
dores indígenas e assessores não indígenas) 
que impulsionaram o surgimento de novas 
formas de práticas discursivas indígenas. A 
principal temática dessas publicações são 
as mitologias indígenas. A ativa participa-
ção dos povos indígenas nos processos de 
produção de livros como narradores orais 
representou importante travessia em direção 
ao movimento de autoria indígena, pois, 
embora os discursos indígenas ainda fossem 
organizados por assessores não indígenas, 
com suas concepções provenientes da cultura 
ocidental, as propostas editoriais se amolda-

ram a uma visão mais próxima do olhar do 
próprio índio.

Nesse contexto, as implicações de um 
dos modos de coleta/registro de dados da 
Antropologia, a etnografia, são destacadas 
por Thiago (2007):

Etnografia, as mais variadas, rea-
lizadas junto a uma variedade de 
etnias ameríndias por americanis-
tas de diferentes nacionalidades, 
atestam para uma verdadeira “re-
colonizaçao” invertida, isto é, que 
se processa de dentro da cultura 
indígena para fora num processo 
constante de re-construção identi-
tária dentro do qual os índios exer-
cem papel ativo de criadores e re-
criadores sem, no entanto, perder 
de vista a base cosmológica pró-
pria. (THYAGO, 2007 p. 13).

A produção escrita realizada com a 
parceria de narradores de tradição oral 
e cientistas não indígenas (sendo em sua 
maioria trabalhos de cunho etnográficos), 
sem dúvida, estimularam o movimento de 
autoria indígena. Assim, não podemos deixar 
de ressaltar que foram os estudos científicos 
com escrita co-autoral, sobretudo na área da 
etnografia, que proporcionaram visibilidade 
ao potencial literário dos textos criativos 
indígenas, atraindo os olhares dos estudiosos 
da literatura, introduzindo a mitologia indí-
gena definitivamente no circuito da cultura 
do impresso.

A pesquisadora Maria Inês de Almeida 
elenca as principais publicações, realizadas 
em co-autoria em Na captura da voz: as 
edições da narrativa oral no Brasil. Belo Ho-
rizonte, Autêntica e FALE/UFMG (2004). A 
pesquisadora destaca a importância de cada 
uma dessas publicações para o movimento de 
literatura de autoria indígena, sendo a obra 
Mitopoemas yãnomam uma referência para 
a experiência de autoria literária indígena 
na contemporaneidade. Essa obra, segundo 
Almeida, comporta elementos de uma pro-
dução de “livro com cara de índio2” que até 
então não aparecera em obras anteriores, 
isto é, a obra possui um projeto editorial 
voltado para a concretização da criatividade 
intelectual e artística indígena, voltado para 
a transmissão da potencialidade poética da 
tradição oral yanomami.
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Mitopoemas Yãnomam e a literatu-
ra de autoria indígena

Como já assinalado, a obra Mitopoemas 
Yãnomam foi um grande projeto editorial 
de 1978 que visava disseminar a mitologia 
yanomami, transformada em poemas, num 
contexto internacional e, por esse motivo, foi 
traduzida para o inglês e italiano, tendo ainda 
duas versões em português. Uma das versões 
em português é considerada mais próxima à 
oralidade yanomami e, portanto, atribuída 
por Almeida (2004) e seu idealizadores aos 
índios narradores e desenhistas yanomami; 
e a outra versão em português é uma adap-
tação literária do poeta Mário Chamie3. O 
poeta Chamie lançou mão da pesquisa e do 
trabalho fotográfico da Claudia Andujar.

A obra também conta com a participação 
de Pietro Bardi (responsável pela tradução 
para a língua italiana e pelo texto introdu-
tório); dos missionários Carlos Zacquini e 
Giovane Battista Saffiro, (responsáveis pela 
transcrição e tradução pra a língua portu-
guesa); e Michael P. Potter (responsável pela 
tradução para a língua inglesa). 

Esta obra é considerada por Almeida 
(2004) uma pré-história da literatura de 
autoria indígena, apesar de ainda não ser um 
trabalho de autoria indígena propriamente 
dito. Isso significa que não poderíamos 
pensar em literatura de autoria indígena sem 
reconhecer as pegadas desse movimento em 
Mitopoemas Yãnomam. Diante disso, preci-
samos reconhecer tais marcas para, assim, 
termos a percepção da dimensão do que 
estamos tratando aqui.

A presença do estilo indígena (das mar-
cas de autoria indígena) nesta obra não está 
tão somente relacionada à projeção gráfica 
visual, ou seja, não se resumem aos desenhos 
feitos pelos índios yanomami Karomani Wai-
ca, Mamokè Roroniè e Kreptip Wakalauthei-
ri, embora estes talvez sejam o teor principal 
da caracterização da autoria yanomami nesta 
obra. Será preciso também lançar nossa aten-
ção às marcas orais oriundas das transcrições 
e das transcriações das narrativas míticas.

Processo de transcrição/transcria-
ção: um desafio performático

Como já mencionado neste artigo, uma 
das principais problemáticas da atribuição 
de autoria constantes nas obras elaboradas 
por indígenas e não indígenas concomitan-

temente é o desafio do processo de trans-
crição/transcriação4, por meio do qual são 
problematizados o uso ou a falta de recursos 
performáticos nas narrativas orais. 

Mitopoemas Yãnomam apresenta a 
mitologia - as visões cosmológicas - dos ín-
dios yanomami transformada em poemas. A 
maioria dos poemas apresenta de três a seis 
versões distintas tanto dos narradores yano-
mami quanto de suas respectivas adaptações 
literárias. As duas versões em português nos 
permitem perceber as principais distinções 
entre a forma de produção estética indígena e 
a ocidental. Embora a versão indígena tenha 
passado por um processo de transcrição/
transcriação é possível sentir a presença 
dos recursos performáticos nos dois textos. 
Vejamos as duas versões de um dos poemas 
da obra:

a)versão 1:
Começo do mundo 1
(versão transcrita a partir da nar-
rativa oral dos índios)
Céu rachou enorme,
Céu rachou todo.
Tudo acabou.
Longe do Céu pés.
Céu escorado,
o céu sobreposto.
Céu suspenso,
longe, céu, longe suspenso.
Céu pena enfincada.
céu perna enficou de pau.
Outro céu rachadura,
céu encaixado.
Céu racha ainda,
depois céu rachou.
É nublado.
Tudo acabou completamente.
Mato não tem mais
Mato fundo longe.
longe muito foi.
Mato folha pequena,
Rachada no meio a árvore de nariz 
(tronco) curto
(as árvores eram Yanomami).
Água ainda alto. (YANOMAMI, 
1978 s/p.)

b)versão 2:
O começo do mundo 1 

(adaptação transcriativa de Mário 
Chamie)
Toda uma grande parte do céu se 
fendeu.
Tudo acabou.
Os pés do céu estão distantes.
O céu que está em cima está esco-
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rado neles.
O céu está suspenso no alto.
Suas pernas de pau se fincam no 
chão. 
Surgiu outra fenda no céu que está 
encaixado em forquilhas.
O céu racha ainda mais uma vez e 
de novo.
O tempo está nublado.
Tudo acabou.
Não existe mais mato.
A floresta, tombando,
fez um buraco na terra e foi para 
muito fundo.
As árvores de folhas pequenas,
raízes de fora e tronco curto,
ao caírem, racharam-se ao meio.
No alto do céu ainda restou água;
a água de chuva. (YANOMAMI, 
1978 s/p.)

Segundo Almeida (2004), os poemas 
dos índios apresentam aspectos interessan-
tes que fazem uma aproximação com a poesia 
contemporânea, pois são materializados de 
forma sintética, porém através de palavras 
precisas, capazes de traduzir o contexto ao 
qual estão associadas. De outro modo, Bardi 
(1978) também aproxima a escrita atribuída 
aos índios à literatura ocidental, especifica-
mente, ao movimento vanguardista dadaísta. 
Os poemas seriam versões do Dadaísmo 
(BARDI, 1978) que foram idealizadas, porém 
não conseguiu se concretizar; assim como 
representaria os ideais do modernismo an-
tropofágico (ALMEIDA, 2004):

Acredita-se que as transcrições se-
jam fiéis as respectivas ilustrações: 
uma autêntica produção Dadá, 
maravilha, que sem dúvida teria 
desconcertado os agitadores reu-
nidos no Café Voltaire em Zurique, 
quando se encabularam em busca 
do primitivismo, para projetar o 
progresso demasiado; o mesmo 
ocorreu com Oswaldo de Andrade 
e Tarcila do Amaral que, no Brasil, 
propuseram o movimento de an-
tropofagia (BARDI, 1978, s/p).

Essas duas semelhanças, por um lado, 
engrandece e fortalece o potencial literário 
dos índios yanomami, mas, por outro, leva-
nos a refletir sobre a influência da cultura 
ocidental no processo de transcrição/tran-
criação da obra.  O mais difícil num processo 
como este é identificar se há maior influência 
dos índios yanomami - destacando o nar-

rador oral -, ou se houve uma intersecção 
majoritária da cultura ocidental. Quando se 
refere ao processo de produção de Mitopoe-
mas Yãnomam, diz Bardi:

Aos antropólogos é reservada a 
conclusão, aliás, as conclusões, 
pois conhecidas as divergências 
interpretativas deste tipo de in-
dagações; a quem se dedica aos 
problemas de linguagem e expres-
são, em que se visa fatos definíveis 
como arte, é atributo o costumeiro 
julgamento estético. Neste caso, 
um julgamento que não é difícil. Os 
índios interpelados, improvisando 
as figurações em síntese essenciais, 
usaram a espontaneidade compa-
rável à ingenuidade das crianças, 
quando traduzem um conceito de 
coisas no papel; a mesma intenção 
o mesmo resultado.  (BARDI, 1978, 
s.p)

Diante das considerações do processo 
de produção de Mitopoemas Yãnomam 
ressaltado por Bardi, consideremos o que 
afirma Bicalho (2010) sobre a transcrição 
aplicada no registro de narrativas orais: 
buscar sempre ressaltar as potencialidades 
da língua falada. Assim, pretende-se transpor 
marcas da fala e dos gestos no texto escrito. 
Com semelhante pensamento, para Haroldo 
de Campos, transcriar literariamente é “ser 
fiel ao ‘espírito’, ao ‘clima’ particular da peça 
traduzida” (CAMPOS, 2009 apud BICALHO, 
2007, p. 04).

As “marcas” e a “fidelidade ao espírito” 
dos narradores na obra Mitopoemas Yã-
nomam foram muito bem ressaltadas pelo 
processo adotado de transcrição/transcria-
ção. Podem ser destacados à presença de um 
ritmo propriamente da oralidade – cortes 
bruscos –, com inversões de ordem sintática 
e de classe de palavras, bem como usos de 
recursos de pontuação que ressaltam as 
entonações da fala. Tudo isso causa tanto es-
tranheza sonora quanto visual, entretanto o 
estranho aqui não aparece como caótico, mas 
sim como vinculado aos mistérios da aldeia e 
à ritualização da linguagem na poesia. Essa 
diferença é notada por Almeida (2004) quan-
do denomina a produção yanomami como 
uma “poesia verbivocovisual” (ALMEIDA, 
2004, p. 265), por se constituir de vários ele-
mentos sensíveis às percepções dos sentidos.
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A tradição oral embalando a poesia
A escolha do gênero poesia, na produção 

desta obra, talvez tenha proporcionado o 
realce mais adequado da manifestação dos 
recursos performáticos da oralidade dos 
yanomami. Embora a poesia seja um gênero 
consagrado na literatura escrita, fazendo par-
te de um estilo canônico da literatura ociden-
tal, é da oralidade que ela se origina. Matos 
(2011), auxiliada pela concepção de poesia 
de Zumthor (2000), destaca a forte relação 
entre ritos de linguagem, nas comunidades 
de tradição oral, e a poética nas culturas 
escritas:

A ‘poesia’ (se entendemos por isto 
o que há de permanente no fenô-
meno que para nós tomou a forma 
de ‘literatura’) repousa, em última 
análise, em um fato de ritualização 
da linguagem”. Esse ponto de vista 
permite pensar um nexo entre os 
usos rituais da linguagem nas so-
ciedades pré-industriais e ágrafas 
e as formas de linguagem poética 
elaboradas pelas culturas escritas 
modernas. (MATOS, 2011, p. 18).

Dessa forma, o trabalho ritualístico com 
a linguagem exerce uma função primordial, 
provocar efeitos especiais sobre o leitor, sen-
do capaz de aguçar a sensibilidade emotiva, 
provocando o estado prazeroso desses efeitos. 
É a partir destas constatações que se pode 
atestar o caráter poético em um objeto verbal 
(MATOS, 2011, p 18). Essas considerações 
ajudam à compreensão dos traços de autoria 
yanomami em Mitopoemas Yãnomam, por 
ser uma obra projetada literariamente com 
influências muito fortes da poética oral. O gê-
nero poesia é construído a partir das práticas 
letradas, entretanto está também associada 
às práticas discursivas das sociedades orais. 
Isso significa que a categorização da produ-
ção yanomami como texto poético não ofusca 
a consistência da alteridade e a inovação 
literária no estilo indígena.

A oralidade é tão presente na poesia que 
os índios yanomami estão produzindo textos 
poéticos mesmo sem conhecer os modelos 
poéticos ocidentais. A versão yanomami 
registrada na obra pode ser descrita como 
sendo textos enigmáticos com características 
peculiares. 

A inter-relação da oralidade e da poesia 
faz Goldemberb (2009) pontuar algumas 
considerações que ajudam a não confundir 

a semelhança de gênero com a semelhança 
de proposta estética entre os indígenas e os 
autores ocidentais:

Sobre a dissidência da existência ou 
não de uma poesia e literatura indígena, 
identifiquei dois pontos importantes: (i) que 
o fato de os índios das Américas nem sempre 
conhecerem a poética clássica não quer dizer 
que eles não façam poesia e prosa, pois a poé-
tica clássica é a normatização da poesia grega 
antiga que já existia antes, ou seja, a poesia 
precede a poética, (ii) o fato de os índios das 
Américas terem  sua  poesia e  prosa imersa 
do contexto cultural, atuando em função  reli-
giosa ou cosmológica, não quer dizer que eles 
não  façam poesia e prosa, pois a poesia grega 
antiga era também isso. (GOLDEMBERG, 
2009, p. 16).

As marcas da textualidade gráfica
Além da construção da transcrição/

transcriação mais próxima da oralidade cons-
tante na obra Mitopoemas Yãnomam, outro 
aspecto pertencente à literatura de autoria 
indígena são as expressões gráficas visuais. 
O desenho foi considerado primordial para a 
elaboração da obra, uma vez que os poemas 
foram transcritos/transcriados a partir des-
ses desenhos. Cada poema apresenta a sua 
versão visual na mesma página. Vejamos a 
Fig. 1:

Figura. 01. Poema a primeira mulher em duas versões

Essa característica (texto e imagem, 
lado a lado) se ratificou na literatura de au-
toria indígena propriamente dita. Nesse tipo 
de produção, as expressões textuais e visuais 
aparecem de maneira distinta das formas oci-
dentais. O desenho, na literatura ocidental, 
muitas vezes, é tido como apenas ilustrativos 
e/ou decorativos. Por isso, surgem concep-
ções que levam às ideias de inferioriorização 
intelectual indígena e/ou à infantilização da 
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leitura de seus mitos:
No momento em que o índio usa 
o suporte do papel para registrar 
suas narrativas na forma de de-
senhos pictóricos (figurativos e 
geométricos), o texto assim criado 
composto de escrita e desenho, não 
é levado em conta pela etnologia 
que despreza os desenhos como ex-
pressão menor da mente indígena 
– já que a valorização ao texto ver-
bal é a atitude de praxe da linguís-
tica. (THYAGO, 2007, p. 51).

Para o indígena que está numa cultura 
em que a oralidade possui um status de su-
premacia sobre a escrita alfabética, o desenho 
torna-se um sistema de representação capaz 
de expressar a oralidade, sendo, portanto, 
considerado um sistema de linguagem eficaz. 
Segundo Guesse (2011), a representação grá-
fica visual, para o indígena, está no mesmo 
campo significativo do texto escrito ou até 
mais elevado, sendo, muitas vezes, conside-
rado o texto principal e o texto escrito apenas 
complementação.

Dessa forma, Mitopoemas Yãnomam 
inaugura uma espécie de modalização da 
literatura de autoria indígena. Há uma 
proposta estética nessa obra que se vale da 
inter-relação das expressões verbais e visuais 
que talvez possa caracterizar um estilo. Thiél 
e Quirino destacam essa multimodalidade 
discursiva indígena, ressaltando uma inova-
ção no âmbito da criação literária:

A textualidade indígena compos-
ta na interseção da letra e do de-
senho, do olhar e da voz, altera a 
construção da linguagem poética 
e imprime estilos particulares à 
criação literária. Dessa forma, 
acentua-se a heterogeneidade da 
expressão indígena, contamina-
da por recursos bi/pluriculturais 
(THIÉL, QUIRINO, 2011 p. 03).

Assim, há nesta obra um jogo multimo-
dal que é capaz de dinamizar sua leitura. A 
obra possui vários compartilhamentos de 
interpretação, tanto visual quanto textual, 
pois o texto visual também permite leituras 
que podem ser tomada tanto em relação ao 
texto escrito quanto desvinculado dele.

Naro - o gambá: mitos dos índios 
yanomami e a Literatura de auto-
ria indígena

A obra Naro – o gambá: mitos dos 
índios yanomami é uma narrativa em prosa, 
escrito em 1986, por Ciça Fitipalldi5. Com-
pleta uma coleção de publicações indígenas 
da editora Melhoramentos. Para Almeida 
(2004), essa coleção é muito importante para 
a divulgação da mitologia indígena no Brasil, 
embora seja adaptação para a literatura 
infantil. A narrativa conta um dos mitos da 
cultura yanomami que, inclusive, possui uma 
versão também em Mitopoemas Yãnomam. 

De fato, o papel de levar à sociedade 
ocidental a questão indígena através dos 
mitos é eficiente, pois as relações dos povos 
indígenas como a mitologia envolvem um 
processo de produção de conhecimento que 
regula a vida e as concepções existenciais nas 
aldeias:

Paro os índios, os mitos permeiam 
a vida cotidiana, não como criação 
alheia e alienadora, mas como as 
bases que se desenvolvem as sa-
bedorias, como se houvesse, desde 
tempos imemoriais, vozes mestras 
que, hoje, e em português, deno-
minadas Tradição, ensinam, ou 
contam como as coisas devem ser. 
(ALMEIDA, 2004, p. 235).

Além disso, o conhecimento das culturas 
indígenas no Brasil mediado pela literatura 
produz um alcance muito amplo no circuito 
de leitores. Na história da literatura brasilei-
ra houve escolas e movimentos, sobretudo, 
o romantismo e o modernismo, que tiveram 
um papel fundamental no deslocamento das 
imagens e narrativas das aldeias para a socie-
dade nacional. A cultura indígena começou 
realmente a ser expandida e reconhecida com 
a publicação de obras literárias que, apesar 
de ainda serem uma visão exótica e ideali-
zada do índio brasileiro, contribuiu para a 
introdução da figura do índio no imaginário 
social brasileiro. 

A obra de Ciça Fittipaldi conta o mito do 
gambá Naro. Na mitologia yanomami todos 
os animais da floresta eram seres humanos 
nos tempos primevos e, por algum motivo, 
esses humanos acabaram virando as caças 
que, por sua vez, comportam os espíritos dos 
antepassados dos Yanomami:

No primeiro tempo, quando a flo-
resta estava ainda jovem, nossos 



1280

antepassados eram humanos com 
nomes de animais e acabaram vi-
rando caça. São eles que flechamos 
e comemos hoje. Mas suas imagens 
não desapareceram e são elas que 
agora dançam para nós como es-
píritos xapiripë6. (YANOMAMI, 
1993, p. 03).

A narrativa mitológica da obra apre-
senta o personagem Naro como o mentor 
da desordem da origem dos yanomami. 
É a partir do contato como o seu sangue 
que todos os humanos transformam-se em 
animais. No tocante à literatura indígena, a 
obra, muito importante para a divulgação do 
multiculturalismo no Brasil, não acrescenta 
contribuições ao movimento de autoria indí-
gena propriamente dito, em razão de ser uma 
escrita com traços estilísticos totalmente 
ocidentais e que pouco dialogam com o estilo 
yanomami. Talvez, o que ainda possa trazer 
proximidades com o estilo yanomami é a uti-
lização de desenhos yanomami quase em sua 
forma original, mudando, em alguns casos, 
apenas a luminosidade e o tom das cores.

A inter-relação de Mitopoemas Yã-
nomam e Naro – o gambá: mitos 
dos índios yanomami na constru-
ção de um estilo yanomami

As obras Mitopoemas Yãnomam e Naro 
- o gambá: mitos dos índios yanomami re-
produzem uma mesma temática dentro de 
um mesmo campo do saber, mas provocam 
efeitos diferentes. 

O potencial da obra Mitopoemas Yãno-
mam se ancora no projeto editorial. O desejo 
de mostrar um produto criativo dos índios ya-
nomami foi levado às últimas consequências 
nesta obra para não só disseminar a cultura 
yanomami, mas também para aproximar o 
leitor ocidental de uma escrita que tivesse 
uma lógica específica. Isto é, não bastava so-
mente conhecer a cultura yanomami através 
dos mitos, era preciso lançar um novo olhar 
para a alteridade cognitiva e estética dos indí-
genas. Assim, cada detalhe da construção da 
obra, como o tamanho, a forma de ilustração, 
a falta de paginação e etc., são importantes 
para se alcançar tal objetivo:

A construção da página, desde a 
definição do tipo, seu desenho, ta-
manho e espaçamento entre as le-
tras, palavras e linhas, bem como 

a delimitação da mancha, influen-
cia enormemente a leitura de um 
livro, podendo muitas vezes de-
sanimar o leitor ou encorajá-lo a 
continuar. (LIMA, 2012, p. 57)

Já a obra Naro - o gambá: mitos dos 
índios yanomami não busca, especificamen-
te, promover o potencial criativo yanomami. 
Ancora sua maior força no papel político 
desempenhado pela publicação dos mitos em 
relação à defesa da causa indígena. Contudo, 
o fato de mitos indígenas estarem numa 
literatura direcionadas ao público infantil 
contribui também para fortalecer as concep-
ções que tratam a representação indígena 
como produtos inferiorizados e/ou infantis, 
principalmente pelo constante imposição de 
desenhos e grafismos:

Esses especialistas, bem prepara-
dos e bem intencionados, não têm, 
no entanto, considerando com se-
riedade, as representações cultu-
rais não-verbais criadas pelos pro-
fessores indígenas e seus alunos, 
classificando essas representações 
como mera ilustração e expressão 
da alegria e atitude infantil dos po-
vos indígenas. (THYAGO, 2007, p. 
21).

Dessa forma, Naro - o gambá: mito 
dos índios yanomami produz efeitos de lei-
tura já esperados em uma literatura infantil 
tradicional. Possui características clássicas 
de uma narrativa em prosa, com a presença 
da personificação e maior atenção para as 
ilustrações gráficas. Mitopoemas Yãnomam, 
também lançando mão da mitologia indí-
gena, de desenhos e textos escritos, elimina 
qualquer possibilidade de ser consumida 
apenas por um público infantil.

Diante das contribuições das duas 
obras para pensarmos em um estilo indígena 
yanomami, relembremos que a obra Mito-
poemas Yãnomam é fundamental para a 
construção da literatura de autoria indígena 
na contemporaneidade. Então, diz Almeida, 
“através da criação e da articulação de novas 
formas, eles [os povos indígenas] entram no 
circuito literário” (ALMEIDA, 2004, p. 198), 
dando início a um movimento de literatura 
indígena.

Assim, na tentativa de reconhecer o 
estilo indígena, pensemos que, embora haja 
especificidades nas obras que cada etnia 
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produz, é possível definir um estilo indígena 
geral. Almeida (2004) afirma: 

A proposta de um estilo indígena 
na literatura brasileira se funda-
menta no princípio da des-subjeti-
vação: o sujeito se perde no estilo 
e se reencontra por algum traço, 
quando a cultura se torna real-
mente importante. (ALMEIDA, 
2004, p. 201).

A des-subjetivação, sem dúvida, é um 
ponto de reflexão do estilo literário nas obras 
de literatura de autoria indígena. Pensando 
na proposta da autora, também aposto no 
texto multimodal, sobretudo em Mitopoe-
mas Yãnomam, como configuração do estilo 
da autoria indígena na literatura. Amanda 
Lima (2012) defende, em sua dissertação de 
mestrado, a presença do texto gráfico-textual 
como recurso estilístico próprio da literatura 
de autoria indígena produzida hoje no Brasil 
(LIMA, 2012, p. 55).

Conclusão
O estudo da escrita indígena como um 

olhar estético, sem dúvida, é um trabalho 
delicado. Há nesse tipo de produção todas as 
complexidades possíveis de um objeto em sua 
primeira fase de conhecimento. O estudo de 
uma obra que é diferente de tudo que já é de 
nosso conhecimento leva a questionamentos 
comuns:

Como ler uma literatura que não se 
enquadra nos padrões conhecidos? 
Como sistematizar essa leitura? Se 
a proposta é levar essa literatura 
para a faculdade de letras, como 
torná-la objeto de reflexões acadê-
micas? Como ver o que ainda não 
se sabe? Como deixar existir o que 
ainda não se nomeou? (ALMEIDA, 
2004, p. 236). 

Estamos acostumados a lidar com 
estudos comparativos entre estéticas prove-
nientes de um mesmo meio social, político e 
cosmológico. Diante da literatura de autoria 
indígena, temos a percepção que estamos 
diante de algo fantástico e misterioso aos 
leitores. Contudo, como críticos, nós temos a 
sensação de não possuirmos conhecimentos 
suficientes para finalizar esse estudo. As ar-
mas dos estudos literários que temos parecem 
não ser capazes de satisfazer as necessidades 
da escrita criativa dos indígenas. 

Com esta pesquisa pudemos constatar 
que as visões etnocêntricas não podem ser 
completamente afastadas e é em diálogo com 
diferentes visões que a literatura de autoria 
indígena mostra-se ainda mais peculiar, es-
pecífica e desafiadora.

Notas
1  Pouco conhecido em seu próprio país, Davi Ko-
penawa Yanomami é a mais respeitada liderança indígena 
brasileira. Já foi premiado pela ONU, garantiu um território 
maior que Portugal para seu povo e tem biografia best-seller 
em francês. (MUNDURUKU, 2011) – Disponível em: http://
danielmunduruku.blogspot.com.br/2012/07/davi-kopena-
wa-yanomami.html.
2  Denominação da pesquisadora Maria Inês de Al-
meida em “Os livros da floresta” (ALMEIDA & QUEIROZ, 
2004).
3  Mário Chamie foi um poeta que liderou o movi-
mento pós-concretista (com uma proposta vanguardista que 
se opunha ao concretismo da década de cinquenta).
4 
5  Escritora e ilustradora de livros de literatura in-
fantojuvenil e infantil. A convivência com os índios a levou a 
escrever sobre os índios para divulgar a questão indígena para 
contribuir com a consciência nacional. (FITTIPALD, 2005).
6  São os espíritos dos ancestrais do yanomami que 
estão em forma de animais que podem ser reconhecidos ape-
nas pelos xamãs nos rituais nas aldeias.
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Processos fonológicos em Oro Waram (Wari’, Pacaa Nova, Cha-
pakura) e as fronteiras fortes e fracas: ‘restrição’ e ‘permissão’ 

de regras fonológicas regulares

Selmo Azevedo Apontes
Universidade Federal do Acre

Introdução1

As mudanças linguísticas, bem como os 
processos fonológicos, morfológicos ou sin-
táticos, não atuam no vazio. Há sempre um 
conjunto contextual que engatilha a atuação 
das mudanças e dos processos. Um desses 
conjuntos contextuais é a fronteira entre 
palavras, e entre palavras e morfemas. Esse 
artigo tem o objetivo de discutir a harmonia 
vocálica em sintagmas genitivos, a partir dos 
dados do Oro Waram (Wari’, Pacaa Novas, 
Chapakura), colhidos por Dom Roberto. Para 
a execução da harmonia vocálica é necessá-
rio abordar aspectos de limites internos e 
externos. As fronteiras estabelecerão a forma 
de harmonização. Assim, os dados nos fazem 
supor que o comportamento linguístico 
atuará com a fonotática, suprimindo vogais, 
partilhando traços, inserindo ou apagando 
segmentos. Ewen e Hulst afirmam que, no 
processo de afixação,  a natureza da consoan-
te e da vogal  final precedente influencia na 
forma de sufixação. Tendo em vista a harmo-
nização vocálica e a influência de fronteira, 
verificaremos os fatores que condicionam a 
mudança da qualidade vocálica.  Para isso, 
com esses dados iniciais (de segunda mão), 
podemos lançar as hipóteses de trabalho: 
a) A vogal do radical condiciona a forma da 
vogal do possessivo pessoal. b) A qualidade 
vocálica do marcador do possessivo harmo-
nizará a qualidade vocálica do radical. c) 
Quando o radical termina em C, a forma do 
possessivo pessoal será ‘livre’. Outro fator a 
ser verificado é a afirmação de Kenstowicz 
e Kisseberth (1977, p. 88): “Whereas mor-
phemes do not very commonly constitute 
the domain of a phonological rule, they 
frequently condition the application of pho-
nological rules, and their boundaries serve 
as a referent poin2t”.  Nossa hipótese é de 
que as fronteiras não são apenas um ponto 
referente (ou referencial),mas, fronteiras 
devem ser gramaticalmente motivadas e 

gramaticalmente consistentes (Kenstowicz e 
Kisseberth) porque são para além de pontos 
de referência, pois condicionam também a 
aplicação de regras fonológicas. 

A língua
AryonDall’Igna Rodrigues (1986, p. 

76-77),  no capítulo7, Famílias Linguísticas 
Menores ao sul do Amazonas, tratando das 
famílias que não se incluem em nenhum dos 
grande agrupamentos genéticos dos Tupí, 
Macro-Jê, Karib e Aruak, diz que, no vale do 
Guaporé e nos afluentes da margem direita 
do rio Madeira, no oeste de Rondônia e no 
sul do Amazonas, estendia-se até há não 
muito tempo uma das famílias linguísticas 
menos conhecidas, a família Chapakura. A 
ela se filiam as línguas do Pakaanóva (sic) 
e dos Urupá, em Rondônia, a dos Torá, no 
Amazonas, e também a dos Moré, na Bolívia. 
Segundo ele, os Torá eram os representantes 
mais setentrionais da família. Até a data 
da feitura do livro, afirmava que ainda não 
existia nenhum estudo científico das línguas 
da família Chapakúra, embora soubesse da 
presença dos missionários (Missão Novas 
Tribos) que conheciam e estavam analisando 
a língua dos Pakaa Nova.

A língua dos Oro Waram, foco de nosso 
trabalho, situa-se dentro de um conjunto de 
línguas denominada Wari’ (Pakaa-Nova, 
Paca Nova, OroWari). Não é consenso 
essa denominação de Wari’, porque signi-
fica ‘pessoa, índio’, eoro wari’, ‘nós indíge-
nas’ (oro, coletivizador). Para Kern e Everett, 
wari’ significa ‘nós’ (pronome enfático de 
1ª.pessoa plural inclusivo). Este grupo, com-
posto de um intricado número de línguas 
que flutuam em um estatuto entre ‘língua’ 
e ‘variante’, é subdivido em duas partes, 
por fronteira ‘geográfica’, com semelhanças 
linguísticas3:
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WARI’
Norte Sul

Oro Mon Oro Nao’
Oro Waram Oro Eo

Oro WaramXiyein Oro At
Kao Oro Waye Oro Yowin

Tabela 1: sub-divisão interna do grupo Wari’

Método
Alguns símbolos usados em regras 

fonológicas serão úteis. Se acontecer uma 

fronteira de morfema, essa fronteira precisa 
ser delimitada na descrição estrutural, aju-
dando a interpretar os dados e a derivação 
corretamente.

# fronteira de palavra

+ fronteira de morfema

$ ou . fronteira silábica

C
V
{ }
( )

[-silábica]
[+silábica]

incluir alternativas
incluir elementos opcionais

Para o processo de sufixação, Ewen e 
Hulst (2001), apresentam diferentes casos 
em que a natureza da consoante e da vogal 
final precedente influencia na sufixação, 
isto é, a forma da rima como um todo de-
termina a escolha da forma apropriada do 
sufixo. O Onset, contudo, não desempenha 
nenhum papel, ou seja, não é relevante para 
o processo4. O molde silábico é formado pela 
estrutura 

Palavra   W
Sílaba   (σ)
Onset (O)  R (Rhyma)
 (Núcleo)N  C (Coda)
 /p a  n/ ‘cair’ 

/ʃ i         t o t/ ‘roça’

Claro que nem todas as línguas esboçam 
a distinção do mesmo modo entre sílabas 
pesadas (CVC, ou CVː) e sílabas leves (CV). 
Em algumas línguas, não é somente o nú-
mero de segmentos na rima que conta (uma 
consoante e uma vogal), mas também o tipo 
de segmento que desempenha um papel 
específico (que tipo de fonema engatilha ou 
não o processo).

Quanto ao peso silábico e tipo de língua, 
tem-se diferentes comportamentos:

- línguas sensíveis ao peso da Rima 
(V+C)

- línguas sensíveis ao peso do Núcleo 
(V+V)

- línguas terminando sempre em Coda 
(-C)

Esses tipos de estruturação silábica 
influenciam de sobremaneira no modo de 
organização dos afixos e nos processos de 
harmonização vocálica. As análises com lín-
guas da família Chapakura conduzem para a 
sensibilidade ao peso da Rima e para o peso 
do Núcleo.

A noção de fatores que condicionam a 
realização fonética de um fonema subjacente 
será bem vinda na interpretação dos dados. 
No caso dos marcadores pronominais de 
posse, a ‘realização’ e a ‘forma livre ou presa’ 
dos morfemas terão vários fatores: entre eles  
(1) o fonotático, (2) a organização interna da 
estrutura silábica, e (3) o fonológico, condi-
cionamento interpretado a luz da lógica do 
sistema sonoro da língua. 

Jensen (2004) corrobora com a infor-
mação de que a morfologia é o estudo da es-
trutura interna das palavras; exceto no caso 
de morfemas supletivos, os morfemas tem 
somente uma forma fonológica. Qualquer 
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variação da forma fonética de um morfema 
resulta de uma operação regular de regras 
fonológicas. Então, verificaremos esse tipo 
de interação em que um fator morfológico 
influência no processo fonológico ou um 
processo fonológico influência na forma 
morfológica: uma morfofonologia.

Os passos para análise fonológica 
são:  fazer a análise preliminar dos dados; 
determinar o morfema alternante e a 
relação fonológica entre eles; estabelecer 
uma representação subjacente para cada 
morfema; ordenar as regras; testar as regras 
(Jensen, 2004). Nossa hipótese é que os 
diferentes limites estabelecerão diferentes 

comportamentos: barrando um processo de 
harmonização vocálica: W # W; permitindo a 
harmonização vocálica: W = W,W+W. 

Os dados
No trabalho de Dom Roberto (Wa oAra-

pi’), Tomi’ xo’ xinpaijaxi’ - A língua Orowari’, 
a palavra para a) ‘casa’ [tiɾim] (p. 33),  b) ‘pai’ 
[te] (p. 48) e, c) ‘roça’ [ʃitot] (p. 36), quando 
é acrescentado o marcador de possuidor, tem 
vários comportamentos quanto a presença 
dos marcadores pronominais de posse, que 
ora formam uma palavra à parte (livre) e ora 
funde-se ao radical (preso). Vejamos:

a) tirim‘casa’
tirim ne tirim nem Tirim nükün Tirim nekem Tirim nein

N#1sg N#2sg N#3sg.m N#3sg.f N#3sg.n

‘minha casa’ ‘tua casa’ ‘casa dele’ ‘casa dela’ ‘casa dele’n.

Tirim nexi Tirim nüxüt Tirim nühü’ Tirim 
nükükün

Tirim nekekem

N#1pl.INC N#1pl.EXC N#2pl. N#3m.pl N#3f.pl.

‘nossa casa’ ‘nossa casa’ ‘vossas casas’ ‘casa deles’ ‘casa delas’

b) te ‘pai’
Ate cote ma cote ca cote cama cote ni

N+1sg N#2sg. N#3m.sg. N#3f.sg N#3n.

‘meu pai’ ‘teu pai’ ‘pai dele’ ‘pai dela’ ‘pai dele.n’

cotere’ cotürüt cotühü’ cote kaka cote kakama

N+1pl.INC N+1pl.EXC N+2pl N#3m.pl N#3f.pl

‘nosso pai’ ‘nosso pai’ ‘ pai de vocês’ ‘pai delas’ ‘pai deles’

c) xitot ‘roça’
tota totam totacon totacam totain

N+1sg N+2sg. N+3m.sg. N+3f.sg N+3n.

‘minha roça’    ‘tua roça’ ‘roça dele’ ‘roça dela’ ‘roça dele.n’

totaxi’ totaxüt totahü’ totacocon totacacam



1286

N+1sg N+2sg. N+3m.sg. N+3f.sg N+3n.

‘nossa roça’ ‘nossa roça’ ‘vossas roças’ ‘roça deles’ ‘roça delas’

Feita a análise preliminar dos dados, 
verificou-se os marcadores pronominais de 
posse, ou também denominados de genitivos, 
que apareceram nos dados acima. Porém, se-
guindo os passos metodológicos de Jensen, 

cabe agora determinar o morfema alternante 
e a relação fonológica entre eles. Os morfe-
mas marcadores de pronomes possessivos, 
genitivos, foram:

1.sg. ne ? ?
2.sg. nem ma -am

3.sg.m nükün ka kon
3.sg.f nekem kama kam
3.sg.n nein ni -in

1.pl.INC nexi’ re xi
1.pl.EXC nüxüt -ürüt xüt

2.pl. nühü’ -ühü hü
3.pl.m nükükün kaka kokon
3.pl.f nekekem kakama kakam

Tabela 2: Resumo dos morfemas pronominais de posse

Resultados 
Tendo em vista a harmonização vocá-

lica e a influência de fronteira, verificamos 
os fatores que condicionam a mudança da 
qualidade vocálica.  Para isso, com esses 
dados iniciais, podemos lançar as hipóteses 
de trabalho:

A vogal do radical condiciona a forma 
da vogal do possessivo pessoal.

A qualidade vocálica do marcador do 
possessivo harmoniza a qualidade vocálica 
do radical.

Quando o radical termina em C, a forma 
do possessivo pessoal é ‘livre’.

No primeiro exemplo acima a), ‘tirim’, 
podemos perceber que a hipótese c) se sus-
tenta. Na formação dos genitivos, houve dois 
blocos, duas unidades funcionando separa-
damente: o radical e o pronome possessivo. 
O processo de harmonia ocorreu no interior 
do pronome possessivo pessoal livre, toman-
do uma direção da harmonização da direita 
para a esquerda.

No segundo exemplo b), ‘ate’, não sen-
do aplicada a hipótese c); aplicou-se, pelo 
menos em parte, a hipótese a): a qualidade 
vocálica da vogal do radical condiciona a 
vogal do pronome pessoal possessivo. Po-
rém, na 1ª.pl.EXC e na 2ª.pl., o processo de 
harmonização vocálica segue a hipótese b), 
a qualidade vocálica do pronome pessoal 
condiciona a vogal do  radical. Mas será isso 
mesmo que ocorre? 

No exemplo a), percebemos uma nítida 
fronteira entre o nomee o pronome; já no 
exemplo b), não há uma clara fronteira entre 
o nome e o pronome. Há momentos em que 
se funde e momentos em que ocorre a demar-
cação de fronteira. Quando há uma delimita-
ção de fronteira não ocorre a harmonização 
da direita para a esquerda, como ocorreu em 
a). Quando a delimitação fronteiriça é supri-
mida, ou enfraquecida, ocorre o processo de 
espraiamento da qualidade vocálica.

No terceiro exemplo c) ‘xitot’, a palavra 
sofreu uma modificação na forma, suprimin-
do a primeira sílaba. Agora restando o radical, 
segunda sílaba,e aplicando-se a hipótese c), 
deveria ser seguido por um morfema prono-
minal livre, e não preso ao radical. Esse fato 
nos leva a estruturar melhor a hipótese c), 
pois não é somente o fato do radical nominal 
terminar em C (consoante), mas deve ter um 
tipo de consoante específica que possibilita a 
aplicação de um morfema livre e de um mor-
fema preso. Outro fator intrigante é que não 
houve a aplicação da hipótese a) e nem da 
b). Nossa suspeita é que deve haver um pro-
cesso fronteiriço que permite ou que proíbe 
processos de harmonização vocálica: ou seja, 
fronteiras fortes e fracas que engatilham  ou 
barram processos fonológicos.

Discussões
Jensen, analisando o Turco, diz que: 

“Turkish  vowel harmony: any suffix vowel 



1287

agrees with the immediately preceding 
vowel in [back]. A [+high] suffix vowel 
agrees with the immediately preceding 
vowel in [round]”5 (JENSEN, 2004, p. 83). 
Algo similar deve se passar com os dados do 
possessivo pessoal. 

Para isso, relembrando os passos para 
análise fonológica de Jensen (2004, pp. 131-
133): fazer a análise preliminar dos dados; 
determinar o morfema alternante e a relação 
fonológica entre eles; estabelecer uma re-
presentação subjacente para cada morfema; 
ordenar as regras; testar as regras. Nossa 
hipótese é que os diferentes limites estabele-
cerão diferentes comportamentos: barrando 
um processo de harmonização vocálica: w # 
w; permitindo a harmonização vocálica: w = 
w, e w+w (limite de morfemas). 

No passo 3, busca-se uma representação 
subjacente para cada morfema, e a proposi-
ção de uma regra fonológica necessária para 
dar conta da alternância morfológica. Para 
a verificação da representação subjacente, 
através do comportamento das estruturas do 
radical e dos pronomes, somente os símbo-
los apresentados no início não darão conta. 
Angenot-de-Lima (2000, p, 267) apresenta 
outras marcações de limites que serão bem 
vindas:

- limite externo / A # B/; - limite interno 
forte /A ≠ B/; - limite interno fraco / A = B /

Os dados apresentam diferentes tipos 
de fronteiras que podem classificar-se como: 
limite externo, limite interno: fraco e forte. 
Kenstowicz e Kisseberth  (1977, p. 88) nos 
lembram que: “whereas morphemes do not 
very commonly constitute the domain of a 
phonological rule, they frequently condition 
the application of phonological rules, their 

boundaries serve as a referent point”. As 
fronteiras devem ser gramaticalmente moti-
vadas e gramaticalmente consistentes porque 
são pontos de referência que condicionam 
também a aplicação de regras fonológicas. 
Assim a forma sufixada é importante para o 
processo fonológico:

a)quando altera a vogal do sufixo
b)quando insere um C no  sufixo
c)quando harmoniza traços da vogal
d)quando suprime um segmento
Por mais banal que aparenta, há uma 

estrutura interna que coordena o processo de 
juntura, coibindo ou permitindo a aplicação 
de um desses pontos acima. A juntura revela 
que: “the prefix boundary is rather problem-
atical, since in most languages phonological 
rules regularly apply across the boundary 
between prefix and root”6  (Kenstowicz e 
Kisseberth, 1977, p. 100).

O processo composicional, por mais que 
a língua seja de estrutura isolante, requer 
algum processo regular para a aplicação de 
regras fonológicas. Na busca porrepresentar 
uma estrutura subjacente dos morfemas, 
essas orientações se farão pertinentes, pois 
as línguas trabalham com uma perspectiva 
em vista de um conjunto maior que apenas 
a inserção de afixos.O processo de sufixação 
insere-se dentro de um canal interpretativo 
que superficializa formas com estruturas 
aceitas e acomodadas pelo sistema linguísti-
co próprio.

Assim, buscando uma representação 
da estrutura subjacente que visa explicar a 
relação entre as variantes dos morfemas e 
os domínios de aplicação ou não de regras 
fonológicas, teremos:

a) ‘casa’
Nome # pron. Poss. Estrutura da 

palavra
Estrutura 
subjacente

Tirim # ne 1.sg. poss W # W /tirim/# /ne=.../
Tabela 3: Limite externo forte

Não há modificação na superficialização 
da palavra para ‘casa’. Entre o radical e o 
pronome possessivo há um limite externo 
forte que impede processos fonológicos entre 
os dois. Desse modo, só ocorre processo de 
harmonização no interior do próprio prono-
me.  No entanto, duas formas apresentadas 
nos dados estão ‘destoando’: 1.p. pl. EXCL e 
2.pl. Desse modo, parece que a proposta de 

Kenstowicz e Kisseberth, de que a fronteira é 
apenas um ‘referent point’, não é suficiente. 
Pois qualificar os tipos de fronteiras é essen-
cial para a manutenção de um domínio no 
qual regras fonológicas podem ser aplicadas 
ou não.  

A forma ne,  por ser uma forma ‘inseri-
da’, estabelece um limite interno fraco, sujei-
to a processos fonológicos de harmonização 
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de traço [arredondado]. Tal fato ocorre com 
a 3ª.m.sg. e 2ª.pl. Então, ou pode ser um pro-
cesso superficial, ou um registro equivocado 
da forma, e o registro foi feito de forma fo-
nológica  (por que não dizer, grafemática) e, 

não, fonética.  As duas vogais em questão são 
[e] e [ü]. Adiante verificaremosa proposição 
de uma matriz dos traços  que identifiquem 
as vogais e a relação entre as mesmas.

c) ‘roça’
Nome # pron. Poss. Estrutura da 

palavra
Estrutura subjacente

Tota 1.sg. poss W=W ou≠ tota=a’   ≠
Tabela 4: Limite interno forte

No caso de ‘roça’, o limite externo entre 
o radical e o sufixo é fraco. Mas não o torna 
um limite interno fraco, e sim um limite 
interno forte. Nos estudos de uma língua 
da mesma família, o Moré, Angenot-de-Li-
ma (2001) trabalha com a hipótese de um 
‘molde’ silábico ©VC (consoante flutuante, 
vogal, consoante). Se esse for o caso do Oro 
Waram, a estrutura subjacente deve ser: -a’  
(vogal +glotal). Assim, o radical terminado 
em C, fez o requerimento de uma composi-
ção VC. A consoante desse radical deve ser 
diferente do radical anterior para exigir um 
limite externo fraco. Assim, a vogal baixa, 
/a/, por alguma razão, não aceita processo de 
harmonização vocálica. Comporta-se, então, 
diferentemente da vogal do pronome acima 
/e/, que está mais flexível, mais propensa a 
aceitarprocessos de harmonização. 

Utilizando a mesma linha de raciocínio 
de Angenot-de-Lima, a hipótese de que o 
pronome pessoal de 1ª.sg. é composto de 
uma –©VC -o primeiro exemplo também 
pode ser a forma /(a)teʔ/, sendo a VC glo-
tal a marca de 1ª. pessoa, juntamente com 
uma  © consoante flutuante. No exemplo 
a)  como não foi possível anexar o pronome 
possessivo no radical nominal, e também 

por  alguma restrição  de início de estrutura 
silábica  - sem Coda, formou-se um contexto 
para o aparecimento da consoante flutuante 
(ou consoante opcional).

Para dar conta do que ocorreu com o 
segundo exemplo, b) ate‘pai’, temos que 
verificar a ideia de limites de palavras, ou 
Regra de Inserção Lexical Automática que 
condiciona o aparecimento de palavras  
fundidas ou isoladas. A Regra, utilizada por 
Angenot-de-Lima e Angenot (2000, p. 149), 
parece funcionar aqui:

Insere-se um limite de lexema após cada 
sílaba pesada de um enunciado pronunciado 
no registro fonoestilístico maxiarticulado”

#/V {:, C} Registro Maxiarticulado.
Segundo eles, a regra de demarcação 

lexical funciona incondicionalmente apenas 
nas pronúncias maxiarticuladas. A identifi-
cação de certos lexemas que são facilmente 
observáveis com pronúncia hiperarticulada, 
pode ser mascarada em enunciados pronun-
ciados em registros casuais e hipoarticulados 
quando pode ocorrer um encurtamento da 
duração vocálica ou da fusão de lexemas 
monossilábicos7. Se assim for, somos obri-
gados a dizer que a forma subjacente seria 
superficializada de duas maneiras:

Limite entre 
Nome e Pronome

Pronome possessivo

Ko≠(a)te: # ma
Ko≠ (a)te:          > Ko≠ (a)te= re:

Tabela 5: Dois tipos de Limites da palavra ‘pai’

No primeiro caso ocorre a inserção de 
limite de lexema após cada sílaba pesada 
(CVC, CVː). No segundo, ocorre o encurta-
mento da duração vocálica, tornando a sílaba 
do radical leve (CV). Nessa estrutura silábica, 
perde-se o contexto fronteiriço de limite ex-
terno forte #. Desfeito o limite externo forte, 
passa a ter um limite interno forte 1ª.p. pl. 
INC; e um limite interno fraco: 1ª.pl.EXC e 

2ª.pl8.
A explicação para as formas pronomi-

nais presas e livres na glosa ateː (com vogal 
final longa), segue o mesmo raciocínio: o 
radical perderia a duração para tornar a 
fronteira de sílaba pesada em fronteira final 
leve, permitindo, desse modo, o processo 
composicional. Ainda segundo Angenot e 
Angenot-de-Lima, o acento não é fonológico, 
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por ser previsível na última sílaba pesada, 
com estrutura bimoraica, com vogal longa ou 
com Coda. Assim, quando aparece nos dados 
a forma de duas palavras separadas, radical e 
pronome livre, é porque houve a permanên-
cia da unidade acentual na primeira palavra 
pesada. Quando ocorreu a junção de duas 
palavras, foi porque a unidade acentual des-
locou-se para a última sílaba da palavra com-
posta, tendo ocorrido um processo de sílaba 
final pesada (CVC, CV:) para sílaba final leve 
do radical (CV), o que permitiria o processo 
para torná-la um limite externo fraco.

Podemos resumir a ideia através da 
atuação dos processos de:

a)Fronteira de palavras com limites 
fortes, W#W

b)Supressão de fronteira forte com a 
eliminação de final do radical com estrutura 
pesada, para estrutura silábica leve, CVC ou 
CV:# > CV≠ >CV= > CV+

c)Harmonização vocálica, pelos dados 

apresentados, sugere que ocorre apenas 
com a vogal alta anterior não-arredondada, 
CV+CVC

Proposta de processo de harmoni-
zação vocálica

Tomando como modelo os exemplos do 
Turco (Jensen, 2004, p. 83), “qualquer vogal 
sufixal concorda com a vogal imediatamente 
precedente em [+back]. Uma vogal sufixal 
[+high] concorda com a vogal imediata-
mente precedente em [round]”9. O processo 
de harmonização vocálica é acionado por 
apenas dois traços: anterioridade e arredon-
damento.

Parece ser bem simples, mas o fato é 
que o apagamento não é total: apaga-se a vo-
gal, mas não a matriz do traço vocálico mais 
importante.  Vejamos que ostraços  para a 
definição da qualidade vocálica propostos 
por Jensen se aplica perfeitamente à nossa 
proposta de análise:

-back +back i e a o ü
- round + round - round + round High + - - - +

+ high i ü round - - - + +
- high e a o back - - + + -

Tabela7: Matriz de traços das vogais

a)
Traços e fronteira modificação de 

fronteira
harmonização espraiamento

Tirim # ne ne=kün 
 

nekün Nükün

Cote#hü’ cote≠hü’ > cote=hü cotehü cotühü

Tota#hü’ *  
 

* Totahü

b) 
Traços e fronteira Modif. de fronteira harmonização espraiamento

piti # 
hü’  > 

piti=hün   > pitihün 
>

pütühün

[-back]      [+arred]  [-back]+[+arred] [-back,+arred]

No caso de encontro de duas vo-
gais[+back], o que prevalece ainda é o 
traço de [+round], como podemos ver nos 
processos fonológicos  que ocorrem morfe-
mas relacionais. Se utilizarmos somente os 
traços pertinentes [-back] e [+arredondado], 
juntamente com um critério de organização 
dos gestos para a antecipação do movimento 

articulatório dos órgãos fonadores, perce-
beremos que é suficiente para dar conta do 
processo de harmonização vocálica10.

Agora, para a revisão das hipóteses e 
torná-las mais coesa, será necessário dados 
de primeira mão, para que se possa ampliar 
os contextos de fronteira, bem como o molde 
silábico do radical, utilizando os diferentes 
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tipos de estruturas silábicas possíveis na 
língua em questão. Com dados de segunda 
mão é difícil poder aprofundar muito nos 
questionamentos, pois a forma de registro 
dos mesmos pode ter sofrido desvios11. 

A partir dos arranjamentos fonotáticos 
ocorrerá adaptações de inserção de consoan-
te ou de vogal, ou de consoante e vogal para 
que a sílaba ‘‘apresente-se’’ em um modo 
ótimo na estrutura da língua; apagamentos 
totais ou parciais também se darão somente 
nos limites internos fracos. A harmonização 
é condicionada a presença e espraiamento 
dos traços [+anterior] e de [+arredondado]. 
Como resultado, percebemos que estabele-
cer tipos de fronteiras é essencial para que 
possam ocorrer processos fonológicos de 
harmonização vocálica. 

Palavras finais
As realizações linguísticas estão sujeitas 

a uma série de fatores que trabalham em uma 
rede de relações. Às vezes, para o processo 
de sufixação, a natureza da consoante e da 
vogal final do radical precedente influencia 
na sufixação, isto é, a forma da rima como 
um todo determina a forma apropriada do 
sufixo (Ewen e Hulst). A forma da rima como 
um todo estrutura um tipo de fronteira que 
pode permitir ou não a sufixação no radical, 
com o estabelecimento de fronteiras fortes 
ou fracas. As fronteiras não são consideradas 
somente como um ponto de referência de 
aplicação de processos fonológicos, como é o 
caso de fronteira entre o radical e os afixos 
vistos em Kenstowicz e Kisseberth, mas o 
indutor, condutor que permite ou trava a 
realização de processos fonológicos12. Os li-
mites não são de apenas uma natureza, e sim 
de várias: forte, fraca, interna, externa. Cada 
uma delas atuará de maneira diferente, apa-
gando, inserindo, modificando um segmento 
total ou um traço do mesmo. Esses dados 
mostram que ao observarmos um determina-
do fato linguístico devemos alargar o nosso 
olhar paraverificar outras possibilidades 
explicativas que atuam sempre em uma rede 
maior de interações. A inserção de afixos no 
radical, ao tomar como domínio os diferentes 
tipos de fronteira de palavras, revela um jogo 
que requer a coordenação da lógica do siste-
ma interpretativo da língua.

Notas
1  Agradeço ao orientador, Dr. Seung  Hwa Lee, e a  

Dr. Damián Keller pelo diálogo durante  na execução deste ar-
tigo.
2  Apesar de que os morfemas geralmente não cons-
tituem o domínio das regras fonológicas, eles condicionam a 
aplicação das regras servindo como ponto de referência para 
estabelecer as fronteiras das mesmas.
3  Apesar das semelhanças, ainda não há trabalhos 
voltados especificamente para focalizar os pontos diferentes 
entre as mesmas.
4  Essa é uma afirmação repetida em todos os livros 
clássicos de fonologia, que ultimamente está sendo revista. 
(Segundo Kipasrky, Kevin Ryan está trabalhando no sentido 
de mostrar estatisticamente que o ‘Onset contribui para o peso 
fonológico’. Comunicação pessoal feita no Congresso Inter-
nacional de Fonologia-Porto Alegre, 2012)
5  “Qualquer vogal sufixal concorda com  a vogal 
imediatamente precedente em [anterior]. Uma vogal sufixal 
[+alta] concorda com a vogal imediatamente precedente em 
[arredondado]”.
6  “O prefixo de fronteira é problemático, tendo em 
vista que na maioria das línguas as regras fonológicas se apli-
cam atravessando a fronteira  entre o prefixo e a raiz”.
7  Esse ‘mascaramento’ é o que fará aparecer as for-
mas unidas ou separadas, como no caso do ‘ate’ ‘ pai.
8  A explicação será revista mais adiante, ao tratar da 
matriz dos traços das vogais.
9  “Any suffix vowel agrees with the immediately pre-
ceding vowel in [back]. A [+high] suffix vowel agrees with the 
immediately preceding vowel  in [round]”. (JENSEN, 2004, p. 
83).
10  Agora, um questionamento pode ser levantado 
para ser observado com dados de primeira mão: se o proces-
so de harmonização vocálica ocorre com as vogais em [-back] 
e [+round], pode haver uma vogal [ö], sendo a junção dos 
mesmos traços acima com /e/ e /o/, conforme citou Casimiro 
Beksta em 1982 .
11  Isso pelo fato de autor não ter formação específica 
para trabalho e registro dos materiais linguísticos.
 “Boundaries can thus be viewed as devices for indicating the 
degree of cohesion of elements...”(104, Kenstowicz e Kisse-
berth, 1977, 104)
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O Instituto Oswaldo Cruz na Amazônia: “sanear para produzir”

Sérgio Roberto Gomes de Souza*
Universidade Federal do Acre

No dia 17 de agosto de 1912 a Superin-
tendência da Defesa da Borracha contratou 
o médico sanitarista Oswaldo Cruz para rea-
lizar um estudo sobre as condições médico-
sanitárias do vale do Amazonas. A região não 
lhe era de todo estranha, tendo em vista que 
a visitara no ano de 1905 quando ocupava 
o cargo de Diretor Geral de Saúde Pública, 
retornando em 1910 após ser contratado pela 
empresa Madeira Mamoré Railway1. Tinha 
então o sanitarista uma nova oportunidade 
de visitar a Amazônia, mas preferiu confiar 
a atribuição a uma comissão formada pelos 
médicos Carlos Chagas, do Instituto Oswaldo 
Cruz; Pacheco Leão, da Escola de Medicina 
do Rio de Janeiro e João Pedro de Albuquer-
que, da Diretoria Geral de Saúde Pública que, 
cerca de dois meses após o compromisso ser 
firmado com a Superintendência de Defesa 
da Borracha, dará início a uma expedição que 
percorrerá os rios Solimões, Juruá, Purus, 
Acre, Iaco, Negro e baixo Rio Branco resul-
tando na produção de um relatório apresen-
tado ao Ministro da Agricultura, Indústria e 
Comércio Pedro de Toledo, publicado no dia 
11 de setembro de 1913.

A contratação de Oswaldo Cruz pode ser 
inserida em um contexto característico da se-
gunda década do século XX onde, de acordo 
com Nísia Trindade de Lima e Júlio Cesar 
Schweickardt “generalizou-se a idéia das 
doenças endêmicas como maior obstáculo ao 
progresso e à construção da nacionalidade 
brasileira” (LIMA, SCHWEICKARDT, 2007, 
p. 16) sendo os “sertões” 2 o local que mais 
padecia com a impiedosa ação das moléstias 
e o abandono. 

A representação da doença como princi-
pal problema do país se constituiria na mais 
importante referência da Campanha pelo 
Saneamento do Brasil desenvolvida entre os 
anos de 1916 e 1920, com seus idealizadores e 
adeptos passando a contestar a concepção de 
que nosso principal problema seria o “esto-
que racial”, contrariando assim intelectuais 
brasileiros como Monteiro Lobato e Nina 
Rodrigues que, influenciados por pensadores 
europeus como Gobineau, Agassiz e Le Bon 
“só viam num programa intenso de imigração 

uma saída favorável para a nação brasileira” 
(LIMA, HOCHMAN, 1996, p. 27). Para os 
médicos e demais intelectuais que passam a 
contestar os preceitos da inferioridade racial, 
a população brasileira, principalmente a que 
habitava nas áreas rurais, estava doente e o 
poder público era ineficaz na elaboração de 
políticas que pudessem resolver o problema. 
A construção dessas imagens servia para 
criticar o aparato burocrático da República e 
a omissão do poder central que, valendo-se 
dos preceitos federalistas, terminava por re-
passar para os estados e municípios a respon-
sabilidade de cuidar da saúde da população.

 A ineficácia do poder público deveria ser 
compensada pelo desenvolvimento de uma 
concepção diferenciada capaz de “atribuir à 
ciência, mais especificamente à medicina, o 
papel chave em uma nova organização nacio-
nal” (LIMA & HOCHMAN, 1996, p.25). Os 
médicos passam a reivindicar para si o papel 
de legítimos representantes da nação em 
áreas onde o poder público estivesse ausente, 
assumindo assim a “épica” tarefa de restaurar 
a saúde dos brasileiros.

Os discursos acerca de um Brasil doente 
representados na metáfora do médico Miguel 
Pereira pronunciada no ano de 1916: “O Brasil 
é um grande Hospital”, ganharam densidade 
com as viagens do Instituto Oswaldo Cruz, a 
partir do início da década de 1910. De acordo 
com Nísia Trindade de Lima: “As primeiras 
viagens destinaram-se ao desenvolvimento 
de trabalhos profiláticos que acompanharam 
ações relacionadas às atividades exportado-
ras, base da economia do país: construção 
de ferrovias; saneamento de portos; estudos 
voltados ao desenvolvimento da extração da 
borracha na Amazônia” (ALBUQUERQUE, 
BENCHIMOL et alii, 1991 apud LIMA, 1999, 
p.79-80). Estavam, portanto, vinculadas a 
projetos “civilizadores”, possibilitando-nos 
compreende o processo de desbravamento 
do sertão como “um movimento de forte 
conteúdo simbólico, que acompanhou os 
projetos oficiais de delimitação de fronteiras, 
saneamento, utilização de recursos naturais, 
povoamento e integração econômica e políti-
ca” (LIMA, 1999, p.67). 
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As viagens do Instituto Oswaldo Cruz à 
Amazônia em 1912 e 1913 ocorrem em uma 
situação de intensa crise na economia regio-
nal: pela primeira vez, desde que a borracha 
tornara-se uma matéria prima extremamente 
valorizada e essencial para a indústria inter-
nacional, os seringais nativos da Amazônia 
não detinham a hegemonia do mercado 
mundial, haviam perdido a supremacia para 
os seringais de cultivo do Oriente.   

Até início da década de 1910 a Amazônia 
ainda vivia quase que exclusivamente da 
borracha. O esplendor da empresa gumífera 
havia iniciado na virada do século XIX para 
o século XX impulsionada por um intenso 
processo de desenvolvimento industrial na 
Europa e Estados Unidos, o que gerava a 
necessidade de um constante abastecimento 
dessas regiões com produtos primários.

A borracha vegetal era conhecida na 
América bem antes da chegada dos europeus, 
segundo Martinello, sua utilização “remota 
aos tempos pré-colombianos, tendo os 
índios que marginavam o golfo do México 
feito uso dela como moeda de escambo e 
para o pagamento de tributos aos Astecas” 
(MARTINELLO, 2004, p. 32). O produto só 
ficaria conhecido pela comunidade científica 
européia em meados do século XVIII, após 
as expedições e os relatos dos franceses 
François Fresnau e Charles Marie de La 
Condamine.3 Mesmo com algumas de suas 
propriedades, principalmente a elasticidade 
e impermeabilidade, chamando atenção dos 
cientistas o uso da borracha em escala co-
mercial tornou-se difícil, devido às variações 
que o clima produzia em sua estrutura física. 
Solução para o problema só foi encontrada a 
partir de 1839, quando ocorre a descoberta 
do processo de vulcanização4 pelo americano 
Charles Goodyear. A vulcanização, que tor-
nou a borracha imune a variação climática, 
“foi seguida de uma rápida e bem sucedida 
aplicação dessa matéria prima a virtualmente 
todos os seus usos modernos: mangueiras, 
correias, calçados, pisos, artigos impermeá-
veis, equipamentos cirúrgicos, equipamentos 
elásticos etc.” (MARTINELLO, 2004, p. 33). 
Esse processo intensificou-se com a invenção 
da pneumática em 1888, do automóvel e a 
utilização em larga escala da bicicleta. Citan-
do Ferreira Reis    

Seu emprego era obrigatório para 
centenas de objetos de uso diário, 
de uso doméstico, de uso indus-

trial, de uso comercial, de uso nos 
hospitais, nos laboratórios, nos 
institutos de pesquisa, nos centros 
de fabricação de material de guer-
ra, nos estaleiros de construção 
naval, nas usinas de onde saiam 
os mil artefatos que asseguravam 
segurança, tranqüilidade, maior 
soma de comodidade, condições 
existenciais mais dignas e saudá-
veis. (REIS, 1953, p.61)

A demanda externa por matéria-prima 
impulsionou a empresa gumífera, transfor-
mou a borracha na principal atividade econô-
mica da região e a consolidou como um dos 
principais itens de exportação da economia 
brasileira5. Ferreira Reis estima que “entre 
1895 e 1909 a Amazônia contribuíra para o 
consumo universal com 443.200 toneladas” 
(REIS, 1953, p. 65). 

Mas a nascente opulência amazônica 
tinha seus dias contados. O contrabando 
de sementes de Hevea Brasiliensis pelos 
ingleses no ano de 1867, em um roteiro que 
teve especial participação do botânico Henry 
Wickham, possibilitou o início do “cultivo de 
seringueiras em bases racionais em colônias 
do Oriente” (MARTINELLO, 2004, p. 57). O 
processo que levou a “domesticação da serin-
gueira” inicia-se em 1850, segundo Warren 
Dean, a partir do momento em que “o Jardim 
Botânico Real, no subúrbio londrino de Kew, 
pela primeira vez prestou atenção nas árvores 
silvestres produtoras de borracha” (DEAN, 
1932, p. 30). Curiosamente, foi um brasileiro 
que despertou a atenção dos europeus para a 
possibilidade de cultivo da Hevea Brasilien-
ses,6 observemos o relato de Dean:

Em 1861 e, de novo, em 1863 João 
Martins da Silva Coutinho, havia 
muito empenhado na exploração 
das áreas produtoras de borra-
cha na Amazônia, recomendou o 
cultivo de seringueira ao governo 
provincial do Pará. Não lhe deram 
ouvidos, mas sementes da árvore 
foram logo enviadas, possivelmen-
te pelo próprio Coutinho, ao Rio 
de Janeiro, sendo plantadas nos 
terrenos do Museu Nacional (...). 
Entrementes o governo brasileiro 
mandou Silva Coutinho a Paris, 
afim de tomar parte na Exposição 
Universal de 1867 (...). Seu relató-
rio foi publicado no ano seguinte, 
sendo registrado em Londres por 
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James Collins (DEAN, 1932, p. 34)

James Collins passou a produzir uma sé-
rie de artigos com base nos relatórios de Silva 
Coutinho, terminando por chamar atenção 
de Clements R. Markham, a época, funcio-
nário do Ministério da Índia e futuro diretor 
do Royal Geographic Society. Markham teve 
papel decisivo para que o Ministério da índia 
solicitasse à Collins que fizesse um relatório 
sobre as árvores produtoras de borracha. A 
superioridade do produto originado da He-
vea Brasilienses foi constatada por Collins, o 
que fez com que ocorresse uma mobilização 
do governo britânico, tímida no início, mais 
ostensiva depois, visando transferir semen-
tes de Hevea para o Jardim Botânico Real, 
dirigido por Joseph D. Hooker, que avalizou 
o empreendimento. De acordo com Dean: 

Após ter acesso ao relatório pro-
duzido por Collins “Markham 
persuadiu o Ministério da índia a 
mandar o relatório de Collins ao 
Ministério do Exterior, com pedido 
para que fossem enviadas cópias 
para o cônsul em Belém, junto com 
a instrução de obter sementes de 
Hevea. Esse pedido, datado de 10 
de maio de 1837, também mencio-
nava um Sr. Wickham, em San-
tarém, que pode fazer o trabalho 
(DEAN, 1932, p. 36).

Hooker terminou por se constituir 
no principal contato com Wickham7 que, 
informado que receberia pela quantidade de 
sementes enviadas deu início à coleta, reme-
tendo a considerável quantidade de 70.000 
sementes por volta de 1876. Aproveitou-se 
para isso da “providencial” contribuição do 
“navio britânico o Amazonas que, em sua 
viagem inaugural entre Liverpool e Manaus, 
aportara em Santarém” (DEAN, 1932, p. 41). 
Esse movimento foi o forneceu aos britânicos 
a possibilidade de dar início a produção 
da borracha em seringais de cultivo, que 
romperiam com o monopólio da borracha 
Amazônica no mercado mundial. Em um 
curto período de oito anos, os seringais do 
Oriente saíram de uma produção de 145 to-
neladas (1905) para 48.000 toneladas (1913), 
superando a produção brasileira que decaiu 
para pouco mais de 39.000 toneladas em 
1913 (MARTINELLO, 2004 p. 58).

A perda da hegemonia de mercado ter-
minou por mobilizar políticos, seringalistas e 

empresários na tentativa de encontrar alter-
nativa para as abruptas quedas do preço da 
borracha e as dificuldades com que passam a 
conviver as regiões produtoras e exportado-
ras do produto. Pressionado, o Ministro da 
Agricultura, Indústria e Comércio Pedro de 
Toledo convocou uma reunião com seringa-
listas, comerciantes e políticos no dia 11 de 
agosto de 1911, na Capital Federal, de onde 
surgiu a proposta de construção e implemen-
tação de um “Plano de Defesa da Borracha” 
cuja principal característica, segundo Eduar-
do Thielen, “era modernizar as condições de 
produção da borracha brasileira, de modo a 
aumentar a sua produtividade e tornar seus 
custos de produção competitivos com os do 
Oriente” (THIELEN et alli,1991, p. 116).

Os debates foram materializados com a 
publicação do Decreto Presidencial Nº 2543 
de 05 de janeiro de 1912 (anexo I). Composto 
ao todo por 15 artigos, o Decreto tratava 
sobre isenção de impostos, prêmios para os 
produtores que fizessem plantações de árvo-
res produtoras de látex, instalação de campos 
experimentais para a cultura da seringueira, 
instalação de usinas de beneficiamento de 
borracha, construção de hospedaria para 
receber imigrantes, serviços de profilaxia e 
atendimento médico e investimento em vias 
de transporte e comunicação.8

Seis meses após a publicação do Decre-
to, boa parte das medidas previstas ainda não 
haviam sido iniciadas. O principal problema 
parecia estar no não cumprimento do artigo 
de nº 14 que autorizava o executivo a reali-
zar abertura de crédito para a execução das 
ações:

Art. 14. Para inteira execução des-
ta lei e realização das medidas 
decretadas, o Poder Executivo ex-
pedirá, com urgência, os regula-
mentos necessários; abrirá cada 
ano os créditos que forem sendo 
necessários, dando conta ao Poder 
Legislativo, no ano seguinte, das 
somas despendidas, dos trabalhos 
executados e dos resultados colhi-
dos e fazendo as operações de cré-
dito que tais serviços e providen-
cias reclamam.9

A morosidade provocou queixas e termi-
nou por transformar-se em tema de debates 
no Congresso Nacional sendo capitaneado, 
principalmente, por políticos representantes 
dos estados do Norte. Em setembro de 1912 
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o jornal Folha do Acre deu publicidade ao 
discurso do senador paraense Arthur Lemos, 
que cobrava a imediata implementação do 
plano e justificava o ato como sendo uma me-
dida que não beneficiaria apenas as regiões 
produtoras e exportadoras da borracha, mas 
a economia nacional:

O senador Arthur Lemos proferiu 
no senado um vibrante discurso 
que durou duas horas, defendendo 
o crédito votado pelo Ministério 
da Agricultura para a valorização 
da borracha. Respondendo discur-
so do senador Francisco Glycério, 
afirmou que essa Lei foi aprovada 
pelo Congresso, depois de demora-
do estudo. Lembrou a reunião na 
capital federal de uma conferência 
constituída de delegados de qua-
se todos os Estados da União e de 
diversas associações comerciais e 
industriais do país para estudar 
o problema dessa valorização. A 
Câmara nomeou uma comissão es-
pecial que estudou a questão e ain-
da a comissão de finanças dessa 
casa do Congresso teve a ocasião 
posteriormente de analisar, sob 
seus múltiplos aspectos, o impor-
tantíssimo assunto, parecer que o 
orador leu, comentando-o minu-
ciosamente. Tratando da estrada 
de ferro que a Lei manda construir 
afirmou que, em pouco tempo, a 
sua renda viria cobrir as despesas 
de construção e custeio. Termi-
nando, o ilustre representante pa-
raense mostrou as dificuldades em 
que se encontram atualmente os 
seringueiros, para desenvolver o 
seu trabalho, lembrando que o café 
já mereceu a proteção da União. 
Disse que não se trata de valorizar 
a borracha, mas defender contra 
a invasão da borracha da Ásia e 
África nos mercados estrangei-
ros.10 

As poucas ações previstas no Decreto 
que foram iniciadas tornaram-se alvo de 
críticas, pela existência na Amazônia de inú-
meras discordâncias quanto às localidades 
que necessitavam de intervenções com maior 
urgência. No dia 15 de agosto de 1912 o jornal 
carioca A Noite publicou carta de um leitor 
que se identificava como “Raimundo Praia-
no” com o título: “A valorização da borracha 
começa mal”. No texto, críticas as atividades 

de desobstrução do rio Branco e a indicação 
do Território do Acre como um espaço de 
abandono, fome e miséria que clamava por 
maior atenção do governo federal:

Senhor Redator, permita-me que 
sem mais preâmbulo eu assegure: 
o Plano de Valorização da Borra-
cha vai ser iniciado por um erro, a 
desobstrução do rio Branco. Esta 
zona é, da Amazônia, a menos 
produtora de borracha, o que ela 
é, é excessivamente adaptável à 
indústria pastoril. A região a ser 
beneficiada agora, que exige e tem 
direito, é a do Território do Acre. 
Enquanto durante os seis meses de 
seca o seringueiro acreano man-
tém-se parcamente, digo, alimen-
ta-se insuficientemente de conser-
vas, as mais das vezes deteriorada, 
visto ficarem de um ano para ou-
tro em depósito, o habitante do rio 
Branco, e não digo o seringueiro 
porque lá quase não existe essa 
qualidade de gente, tem em mão 
excelente carne de vitela.11

A salvação pelo microscópio
Como é possível observar, não se 

constituiria em nenhum exagero dizer que 
poucas foram as referências na Amazônia e 
em particular no Acre, que relacionavam a 
crise da empresa gumífera com os problemas 
sanitários da região. Essa concepção, no en-
tanto, estava sempre presente nas propostas 
do Governo Federal, quando o assunto era a 
defesa da borracha. Exemplo disso está no 
regulamento datado de abril de 1912, onde 
vários artigos tratavam especificamente 
sobre o tema. O artigo de nº 33, por exem-
plo, definia localidades onde deveriam ser 
construídos hospitais para facilitar o acesso 
aos que necessitavam de cuidados médicos 
e de onde uma série de informações sobre 
as medidas profiláticas necessárias para a 
contenção de várias moléstias, em especial o 
impaludismo deveriam ser propagadas:

Art. 33. Com o fim de reduzir as 
distâncias e o tempo de viagem 
para os habitantes do interior do 
vale do Amazonas que necessitam 
de procurar um centro de recur-
sos onde se possam tratar quando 
enfermos, ou abastecer de medica-
mentos de confiança para as am-
bulâncias domésticas, de propor-
cionar a todos que desejem meios 
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de se imunizarem contra as mo-
léstias contagiosas e de criar um 
serviço de propaganda dos hábitos 
e práticas de higiene necessárias a 
quem precisa vive e trabalhar no 
meio amazônico, será construído 
um hospital cercado de pequena 
colônia agrícola em Boa Vista do 
Rio Branco; São Gabriel do Rio 
Negro; Tefé ou Fonte Boa no rio 
Solimões; São Felipe no rio Juruá; 
Boca do Acre no rio Purus, con-
fluência dos rios Arina e Juruena 
no Alto Tapajós; Conceição do rio 
Araguaia e Montenegro no Ama-
pá. 12

As medidas voltadas para a organiza-
ção e implementação de um programa de 
sanitarização do vale amazônico, mesmo que 
incipientes, partiam do princípio de que era 
necessário combater o quadro nosológico 
que reinava na região para poder viabilizar 
o crescimento de sua produtividade. Na 
perspectiva de Eduardo Thielen, o principal 
objetivo era “racionalizar o processo de tra-
balho com medidas que garantissem, não só 
a sobrevivência física do trabalhador, como 
o aumento de sua capacidade orgânica” 
(THIELEN, 1991, p. 116).

Não era a primeira vez que a fórmula 
seria aplicada na Amazônia. A construção de 
um programa de sanitarização assente em 
uma concepção hierárquica e militarizada 
fundada no princípio que Foot Hardman 
denominou como “sanear para Produzir” 
(HARDMAN, 2005, p. 177) ganhara respaldo 
desde a chegada de Oswaldo Cruz a região no 
dia 26 de junho de 2010. No período, a vinda 
do sanitarista foi a solução encontrada pela 
Companhia Madeira Mamoré Railway para 
resolver um de seus principais problemas: a 
diminuição do rendimento da mão-de-obra 
responsável pela construção da ferrovia que, 
constantemente, era alvo de algum tipo de 
moléstia, em particular o impaludismo. De 
acordo com Clementino Fraga, a Madeira 
Mamoré Railway chegou a anunciar que “não 
podia prosseguir sua empresa pelas péssimas 
condições sanitárias da região” (FRAGA, 
1972, p. 110). A alternativa sugerida e poste-
riormente implantada por Oswaldo Cruz pas-
sava pelo estabelecimento do que denominou 
como a “aplicação compulsória das medidas 
de profilaxia como foi feito no Xerem e no 
prolongamento da Estrada de Ferro central” 

(CRUZ, 1910, p. 57).
Foi assente nesta concepção que o 

governo da União, através do Ministério 
da Agricultura, Indústria e Comércio e a 
Superintendência da Defesa da Borracha, 
instituição dirigida à época pelo senhor 
Raymundo Pereira da Silva, firmou contrato 
com o Instituto Oswaldo Cruz. Os estudos a 
serem desenvolvidos pelo Instituto e as me-
didas propostas para tornar a região salubre 
se constituiriam, para o superintendente, “a 
pedra fundamental de todo o plano de medi-
das a executar” (THIELEN, 1991, p. 116).  A 
notícia transformou-se em assunto de jornal 
com o diário carioca A Noite publicando na 
edição de 26 de agosto de 1912, matéria com 
o título: “A Nosologia do Vale do Amazonas: 
o que o Dr. Oswaldo Cruz vai fazer ao Norte”. 
A pesar do equívoco do texto que colocava o 
sanitarista entre os membros da expedição 
seu formato, recheado de hipérboles, tratava 
o evento como uma epopéia, um embate en-
tre a ciência e o “desconhecido” e sinalizava 
com a possibilidade concreta de “vitórias 
promissoras”:

O que o Dr. Oswaldo Cruz vai fazer 
no vale do Amazonas? Já diversos 
colegas da imprensa têm noticiado 
esta viagem e alguns têm mesmo 
atacado sem dizer, porém, muito 
exatamente por que. Tivemos a 
dias oportunidade de ouvir no Ins-
tituto Oswaldo Cruz, do próprio 
homem cujo nome esse Instituto 
imortaliza, qual é o fim da expedi-
ção científica às regiões amazonen-
ses e julgamo-nos em grão de dizer 
ao público que ela vai prestar ao 
país um serviço cuja grandeza não 
se pode, de antemão, avaliar. Va-
mos estudar as moléstias reinantes 
naquela região, disse-nos o Sr. Dr. 
Oswaldo Cruz, muito simplesmen-
te. Mas todos compreendem que ir 
estudar, seriamente, as moléstias 
reinantes em uma região, quase 
completamente desconhecida, sob 
o ponto de vista nosológico, como 
são os vales do Amazonas e de seus 
afluentes, equivale prometer ao 
Brasil probabilidade de glórias tão 
imorredouras como as da desco-
berta da moléstia de Chagas. 

Uma primeira observação sobre o texto 
é com relação ao caráter épico que tenta dar 
à expedição. Essa conotação adquiriu forma 
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após a consolidação das ações de sanitariza-
ção da cidade do Rio de Janeiro iniciada a 
partir de 1903, período em que Oswaldo Cruz 
assume o cargo de Diretor Geral de Saúde 
Pública (DGSP).  A construção da validação 
de saberes fundados na microbiologia foi 
um processo caracterizado por conflitos 
envolvendo médicos, políticos e sublevações 
populares, sendo a mais famosa delas a Re-
volta da Vacina, ocorrida em 1904. No campo 
dos saberes médicos, o período é marcado 
por uma intensa disputa entre partidários da 
medicina clínica e da medicina experimental. 
Citando Henrique Cukierman:

A batalha prometia muito barulho, 
perfilados em um pólo a medicina 
clínica, enraizada na faculdade de 
Medicina e em renomados consul-
tórios médicos da Capital Federal 
e, no outro pólo, a medicina experi-
mental praticada em  Manguinhos, 
cultivada naquele laboratório se-
gundo os ditames do pasteurismo 
(CUKIERMAN, 2007, p. 156)

Logo os “pólos” opostos ganhariam 
adeptos e o debate chegaria aos meios de 
comunicação. Estampavam as principais 
páginas dos periódicos matérias e artigos 
condenando os métodos do Diretor Geral 
de Saúde Pública, acusado de invasão de 
privacidade e de promover ações violentas e 
brutais contra a população. A esse respeito, o 
Jornal do Comércio publicou artigo no dia 26 
de julho de 1904, intitulado de “Escravidão 
Sanitária”:

A higiene oficial, para o desem-
penho de suas tarefas, não confia 
em outros meios que não sejam a 
coação, a violência, a brutalida-
de. Tudo que é brando, moderado, 
simplesmente persuasivo, repele 
como ineficaz, nem poderia ser de 
outra forma, quando lhe está en-
tregue ao fanatismo científico, não 
menos intolerante e despótico que 
o fanatismo religioso.13

Recorriam os adversários de Oswaldo 
Cruz a preceitos liberais que haviam sido 
inseridos na Constituição da República, para 
oporem-se as ações das brigadas sanitárias, 
autorizadas a adentrar domicílios para 
combater focos de larvas, realizar desinfec-
ções, exigir reformas de espaços e verificar 
a existência de doentes para providenciar 

posterior remoção e isolamento. Contrário 
a essas ações, o Correio da Manhã publicou 
uma série de artigos, denominados “Códigos 
de Torturas”, sendo um destes na edição do 
dia 10 de agosto de 1904:

A casa é o asilo inviolável do indi-
víduo; ninguém pode ali penetrar, 
de noite, sem consentimento do 
morador, se não para acudir víti-
mas ou desastres, nem de dia, se 
não no caso e pela forma prescri-
ta na Lei (Constituição, artigo 72, 
parágrafo 17). Em face dos artigos 
constitucionais, como admitir a in-
tervenção sanitária, invadindo ha-
bitações, perscrutando-lhes, inqui-
sitorialmente, todos os recantos, 
impondo modificações, reparos, 
obras, rechaçando-os violenta-
mente; expelindo os moradores, 
impedindo a locação sem licença 
prévia (...).14   

As ações coordenadas pelo sanitarista, 
no entanto, trouxeram resultados significati-
vos para a cidade do Rio de Janeiro, exemplo 
disso, foi o combate à febre amarela. Ao assu-
mir a direção da DGSP, o sanitarista estabe-
leceu como meta extinguir a febre amarela na 
sua forma endêmica, na Capital Federal, até o 
ano de 1907. No dia 8 de março do ano citado, 
encaminhou documento oficial ao Presidente 
da República onde afirmava:

Finda hoje o prazo dentro do qual 
a Diretoria Geral de Saúde Pública 
se comprometeu perante o gover-
no a extinguir a febre amarela sob 
forma epidêmica, desde que lhe 
fossem concedidos os elementos 
que julgou indispensáveis. O go-
verno do Exmo. Sr. Dr. Rodrigues 
Alves forneceu, depois de ter soli-
citado e obtido do congresso, todos 
os elementos pedidos pela Direto-
ria de Saúde, e, hoje, folgo em le-
var ao conhecimento de V. Excia, 
que, graças a vontade e a firmeza 
do governo, a febre amarela já não 
mais devasta sob forma epidêmica 
a Capital da república.15      

Dados estatísticos sobre a incidência da 
febre amarela demonstram que a moléstia 
havia sido controlada.  Dentre os anos de 
1903, período em que Oswaldo Cruz assumiu 
a direção da DGSP, a 1907, a redução do 
número de mortes provocada pela doença foi 
considerável. Utilizando uma metodologia 



1298

que leva em conta o número de óbitos por 
um coeficiente de 100.000 habitantes, ocor-
reram 99,71 casos em 1903, contra 6,10 em 
1907 (OLIVEIRA, 1955, p. 09).

A proeza consolidou preceitos da me-
dicina bacteriológica e fortaleceu a imagem 
de Oswaldo Cruz. Em discurso proferido no 
dia 28 de maio de 1917 no Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro, dez anos depois de a febre 
amarela ter sido considerada oficialmente 
extinta na cidade, Rui Barbosa teceu loas ao 
sanitarista e enfatizou a vitória do “microscó-
pio”. Para destacar ainda mais seus elogios, 
estabeleceu uma relação entre os feitos do sa-
nitarista e as tarefas de Hércules, ressaltando 
os novos desafios que teria o mitológico herói 
grego no mundo moderno:

Mas não eram nem os sanguiná-
rios abutres de Estinfális, nem as 
truculentas cabeças de Hidra de 
Lerna as que Hércules encontraria 
hoje nos aguaçais e encharcadiços 
do Panamá, das Índias Ocidentais 
ou do Amazonas. Hércules teria de 
trocar a clava e as setas pelo mi-
croscópio e pelos inseticidas. Em 
vez de flechar harpias e esmagar 
serpentes, a sua tarefa seria des-
truir larvas, e exterminar insetos 
(BARBOSA, 1917, p. 47-48).

Outro aspecto enfatizado pela matéria 
do jornal A Noite, que trata sobre a expedição 
para a Amazônia, é a sua caracterização en-
quanto um espaço “desconhecido”, concep-
ção que era bastante comum nas primeiras 
décadas do século XX. A maior parte do que 
se sabia sobre a região se devia a relatos de 
viajantes que por lá passaram desde o período 
colonial e que, corriqueiramente, a definiam 
enquanto um local inóspito e desconhecido. 
Júlio César Schweickardt denominou a cons-
trução dessas diversas representações como 
o processo de “invenção da Amazônia”:

A Amazônia é uma invenção, a co-
meçar pelo seu nome e pela aven-
tura de viajantes, religiosos e cro-
nistas. Ela foi sendo recortada e 
selecionada conforme diferentes 
interesses que foram se justapondo 
nesse mesmo espaço, formando a 
idéia de uma região diferenciada e 
múltipla (SCHWEICKARDT, 2011, 
P. 44)

Ferreira Reis, que a denominou como 
“um mundo estranho”, explicitou o caráter 

sensacionalista de boa parte das abordagens 
desenvolvidas ressaltando, no entanto, que 
suas peculiaridades, principalmente sua 
expansão geográfica, contribuíam para o tom 
exótico presente em diversos escritos.

Euclides da Cunha abordou o tema 
quando de sua passagem na região. Em seus 
escritos, o autor de Os Sertões parece preo-
cupado em fazer um minucioso relato sobre o 
que vê e sente, ao fazer-se presente na Ama-
zônia. Esta compreensão torna-se possível 
ao percebermos as contradições entre uma 
Amazônia lírica, presente em obras como a 
do naturalista Alexander Von Humboldt e a 
que vivencia em suas viagens onde enfatiza, 
principalmente, as dificuldades de adapta-
ção:

A impressão dominante que tive, e 
talvez correspondente a uma ver-
dade positiva, é esta: o homem, ali, 
é ainda um intruso impertinente. 
Chegou sem ser esperado nem que-
rido – quando a natureza ainda es-
tava arrumando o seu mais vasto 
e luxuoso salão. E encontrou uma 
opulenta desordem... Os mesmos 
rios ainda não se firmaram nos lei-
tos; parecem tatear uma situação 
de equilíbrio derivando, divagan-
tes, em meandros instáveis, con-
torcidos em sacados, cujos istmos 
a revezes se rompem e se soldam 
numa desesperadora formação de 
ilhas e de lagos de seis meses, e até 
criando formas topográficas no-
vas em que estes dois aspectos se 
confundem; ou expandindo-se em 
furos que se anastomosam, reticu-
lados e de todo incaracterísticos, 
sem que se saiba se tudo aquilo é 
bem uma bacia fluvial ou um mar 
profusamente retalhado de estrei-
tos (CUNHA, 2000, p. 115)

Ressalte-se que, mesmo com a região 
sendo caracterizada como inóspita, uma 
grande quantidade de imigrantes, oriundos 
principalmente do Nordeste brasileiro, de-
sembarcaram nos portos de Belém e Manaus 
e, posteriormente, foram encaminhados para 
as áreas produtoras de borracha. Benchimol 
estima esse número em 158.125 16, entre os 
anos de 1877 e 1900 (BENCHIMOL, 1977, 
p. 181) ressaltando, no entanto, o caráter 
efetivamente transitório dessa mão-de-obra. 
Tal concepção o fez classificar a Amazônia 
como “um vasto acampamento, homens a 
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procura de fortuna, não a procura de terra” 
(BENCHIMOL, 1977, p. 174), imputando o 
fato, principalmente, à monocultura da bor-
racha, a ausência da atividade agrícola e da 
presença feminina, tidos como importantes 
fatores de fixação.

Mas havia ainda outro problema com-
preendido pelo Ministério da Agricultura 
Indústria e Comércio e a Superintendência 
da Defesa da Borracha como a principal 
causa da carência de mão-de-obra na região: 
as epidemias e endemias que atingiam, in-
discriminadamente, moradores da floresta e 
dos núcleos urbanos. É nesse contexto que se 
torna fundamental, para viabilizar o Plano de 
Defesa da Borracha, o combate ao quadro no-
sológico e insere-se a expedição do Instituto 
Oswaldo Cruz.

Sanitaristas na Amazônia
A expedição do Instituto Oswaldo Cruz 

à Amazônia teve início em outubro de 1912 e 
perdurou até março de 1913, sendo o relatório 
final publicado em 11 de setembro de 1913. As 
considerações gerais foram escritas pelo pró-
prio Oswaldo cruz que detalhou o trabalho 
realizado por Carlos Chagas, Pacheco Leão e 
João Pedroso. Disse o sanitarista:

Em toda essa região foi cuidado-
samente estudada a nosologia, as-
sim como as condições de vida do 
seringueiro. E das pesquisas rela-
tivamente às moléstias reinantes, 
então, decorrem noções promisso-
ras dos mais belos resultados refe-
rentes a profilaxia, o que equivale 
a dizer que postas em prática, com 
perseverança, orientação e ener-
gia, certas medidas, relativamen-
te fáceis, farão desaparecer esse 
fantasma que amedronta todos 
aqueles que se aventuram a correr 
atrás da fortuna nos alagadiços da 
Amazônia. Com efeito, agora só 
se abalançam a visitar as regiões 
ubérrimas da borracha ou aventu-
reiros sem princípios ou sem lógica 
na vida, ou cearenses corajosos e 
tenazes que, fugindo da morde na 
ardentia da seca, sucumbem nos 
paúes amazônico, vitimados pela 
cruel antítese da natureza (...). 
Ninguém confia atualmente no re-
sultado de empresa que, metódica 
e regularmente, quisesse explorar 
tal indústria, porque teria diante 
de si o espectro da morte para ani-

quilar todos os esforços (IOC, 1910, 
p. 03).

Por mais desolador que fosse o cenário 
este poderia ser resolvido, segundo Oswaldo 
Cruz, com a implementação de um progra-
ma sanitário intenso, aos moldes do que já 
havia sido feito na construção da estrada de 
ferro Madeira Mamoré que se tornou viável 
a partir do momento em que “uma empresa 
progressista, e que soube abordar o problema 
pela única face onde era acessível, precedesse 
às operações de engenharia de uma cam-
panha sanitária bem orientada e enérgica” 
(IOC, 1910, p.04). A certeza expressa nas 
falas de Oswaldo Cruz relaciona-se com a 
consolidação da medicina da era da bacterio-
logia. De acordo com Henrique Cukierman: 
“a medicina da era bacteriológica prometia 
algo bem melhor que a cura, a saber, a 
própria erradicação da doença, o que soava 
como prenúncio do fim de várias moléstias” 
(CUKIERMAN, 2007, P. 163).  

A principal moléstia a ser combatida na 
região era o impaludismo, denominado por 
Oswaldo Cruz como “o duende da Amazônia”, 
mas, outras doenças como Leishamanioese, 
beri-beri e a ankilostomiase compunham o 
quadro das que se manifestavam de forma 
mais corriqueira e letal. A expedição iniciou 
os trabalhos de pesquisa pelos rios Solimões, 
Juruá e Tarauacá, sendo o fato merecedor de 
uma nota no jornal A Noite: “Está já noticia-
da à partida para a Amazônia do Dr. Oswaldo 
Cruz, que vai chefiar a campanha profilática 
contra as moléstias reinantes naquelas re-
giões.” 17  

As primeiras atividades desenvolvidas 
pela comissão não trouxeram resultados 
promissores. Serviram, no entanto, para 
demonstrar aos sanitaristas algumas das 
dificuldades que enfrentariam para chegar 
aos seringais18 e núcleos urbanos e os fariam 
perceber que os quadro mórbidos obedeciam 
a certa sazonalidade, no geral, relacionada à 
cheia e vazante dos rios. O problema aparece 
na segunda parte do relatório de 1913:

Começava o período das enchentes 
tendo lugar nos rios os primeiros 
repiquetes e nesse momento as 
epidemias reinantes acham-se em 
seu mínimo de intensidade, sendo 
apenas representadas por alguns 
casos mórbidos. Os seringueiros 
encontram-se ainda internados 
nas matas a grandes distâncias 
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das margens dos rios, de regra, 
a alguns dias de viagem a pé, o 
que diminuiu consideravelmente 
o nosso grau de observação (IOC, 
1910, p. 07).

De acordo com Eduardo Thielen “nos 
seringais, que podiam ter 100, 200, até 
300 fregueses, como eram chamados os 
seringueiros, os médicos puderam examinar 
apenas crianças e os poucos adultos que 
constituíam a família dos proprietários, além 
do contingente mais limitado de empregados 
residentes nos barracões da margem” (THIE-
LEN, 2001, p118). 

Os sanitaristas no Acre: curtos rela-
tos sobre a passagem pelo rio Juruá

Na noite do dia 04 de novembro de 1912 
os sanitaristas chegaram ao rio Juruá. Os re-
latos demonstram que as pesquisas realizadas 
neste rio ficaram restritas a sede dos seringais 
Concórdia, Pupunha e Walterbury. Não exis-
te nenhuma referência da comissão a cidade 
de Cruzeiro do Sul, capital do Departamento 
do Juruá, o que nos leva a compreender que 
não estiveram na localidade. Talvez seja esse 
o motivo de nenhum jornal em circulação na 
cidade ter feito sequer uma única referência 
à passagem dos sanitaristas. 

 Está por demais consolidada a con-
cepção de que, durante as paradas que reali-
zavam em seringais e núcleos urbanos, os mé-
dicos da comissão terminavam por propiciar 
atendimento à população. Observemos, por 
exemplo, a afirmação de Nísia Trindade de 
Lima e Júlio César Schweickardt: “a comissão 
envolveu-se com os problemas de saúde da 
população, pois em todos os lugares os cien-
tistas realizaram atendimentos aos doentes, 
fizeram exames microscópicos e aplicaram 
medicamentos (LIMA, SCHWEICKARDT, 
2007, p. 30). Dados do próprio relatório, 
no entanto, demonstram que em algumas 
localidades era ínfimo o número de pessoas 
com quem mantinham contatos. No seringal 
Concórdia, por exemplo, com cerca de 100 
trabalhadores, examinaram dez crianças que 
se encontravam no barracão (IOC, 1913, p. 
09). O fato repetiu-se no seringal Pupunha 
que contabilizava cerca de 60 trabalhadores, 
mas que “encontravam-se todos no interior” 
(IOC, 1913, p.09). Na localidade examinaram 
três crianças, sendo em uma detectado vo-
lumoso baço, o que caracterizava que havia 

sido infectada pelo impaludismo, atendendo 
ainda um doente adulto com sintomas do 
mesmo mal.Pelo número de atendimentos 
realizados nos dois seringais, é possível 
deduzirmos que, pelo menos no rio Juruá, 
da população estimada de trabalhadores de 
dois, dos três seringais citados, cerca de 160 
pessoas, os médicos da comissão mantiveram 
contato com cerca de 8,75% destas. Ressalte-
se que restringiram suas permanências na 
sede dos seringais, não contendo no relatório 
nenhuma referência de visitas as colocações.

Ainda sobre a passagem pelo rio Juruá, 
consta no relatório que coube ao Sr. Guilher-
me da Cunha Correa, proprietário do seringal 
Concórdia, fornecer “informações muito pre-
cisas sobre a vida de trabalho nos seringais” 
(IOC, 1913, p.09). Mesmo com os sanitaristas 
afirmando que o Sr. Guilherme Correa era 
“homem de certa cultura” esse não parece ser 
o perfil dos seringalistas da região, conforme 
tivemos oportunidade de observar anterior-
mente. Citando Ferreira Reis: 

Disciplinador por excelência tem 
de mostrar-se à altura de quantos 
problemas lhe surgem, principal-
mente a ordem que deve ser man-
tida nos  barracões, nos fabricos, 
nas tarefas de todo o dia. Muitas 
vezes se mostra violento, indo mes-
mo à barbárie no trato com seus 
homens. Seus métodos de ação, por 
isso mesmo, lhe têm valido a acu-
sação de desumano, explorador 
de sangue de seus jurisdicionados, 
senhor de escravos, barão feudal 
(REIS< 1953, p. 114)

    
Os relatos dos sanitaristas nos remetem 

a forma superficial como se deu a passagem 
pelo Juruá. Não se deslocando ao interior 
dos seringais, não mantendo contato com 
os seringueiros em seu local de moradia e 
trabalho, poucas são as possibilidades dos 
sanitaristas terem obtido informações mais 
precisas sobre o processo de produção da 
borracha e o quadro de nosologias que ata-
cavam os coletores de látex e produtores de 
borracha no interior da floresta. Para estes 
trabalhadores, os cientistas, seus microscó-
pios e “certezas”, nunca desembarcaram na 
Amazônia.

É possível que, sem possibilidade de 
acesso a serviços de saúde, a população tenha 
lançado mão de outras práticas de cura. 
Essa tradição passa a ser vista e relatada 
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como uma representação de “ignorância”, 
“atraso” e agravante do quadro de moléstias 
existentes. Vejamos como o tema é abordado 
no Relatório da prefeitura do Departamento 
do Alto Purus, ainda no ano de 1905: “(...) a 
medicina e o tratamento de moléstias quais-
quer estão aqui em estado empírico, sendo 
de notar que, por esse motivo, perecem em 
maior numero os que lançam mão de toda a 
espécie de remédios para debelar o mal de 
que sofrem, que os tratados pelos processos 
racionais empregados na medicina.” (MA-
RIANO, 1905, p. 11)  

Prefeitos departamentais e poste-
riormente governadores do Território do 
Acre19 mudariam a abordagem sobre o tema 
após a divulgação do relatório do Instituto 
Oswaldo Cruz em 1913. Mesmo que apenas 
formalmente, passaram a incorporar a seus 
discursos as medidas profiláticas sugeridas 
pelos sanitaristas com vistas, principalmen-
te, ao combate do impaludismo. Dentre as 
proposições destacam-se: 

(...) instalação de postos médi-
cos e farmacêuticos em algumas 
regiões, com pequenas enferma-
rias para 10, 15 ou vinte doentes, 
da propaganda bem dirigida dos 
benefícios em uma quininização 
sistemática preventiva em certas 
épocas do ano, da cura dos doentes 
crônicos e da instalação de postos 
de venda de quinina de boa quali-
dade e mínimo preço. (IOC, 1913, 
p. 29) 

As medidas profiláticas e as ações que 
possibilitassem acesso à população a aten-
dimento médico e medicamentos de forma 
gratuita restringiam-se, no entanto, aos pom-
posos relatórios encaminhados ao Ministério 
da Justiça e Negócios Interiores, no geral, 
repleto de contradições. Ao mesmo tempo 
em que os governantes ensaiavam discursos 
redentores e repletos de auto-elogios, expli-
citavam as dificuldades para implementar 
as ações sugeridas. Vejamos, por exemplo, 
o relatório do governador José Thomas da 
Cunha Vasconcelos, redigido em 1925:

Do regulamento da Secretaria Ge-
ral deste Governo, organizado em 
1922, depreende-se para logo, que 
o pessoal incumbido dos serviços 
de higiene, que compreendem a 
profilaxia preventiva e defensiva 
das moléstias infecto-contagiosas, 

do saneamento deste vasto territó-
rio, da policia sanitária das cida-
des vilas e simples povoado é re-
duzidíssimo e insuficiente, pois se 
compõe por carência de recursos 
pecuniários, apenas de um diretor 
geral na capital, cinco delegados 
no interior e poucos outros auxilia-
res, que não podem realizar a sua 
humanitária e benemérita missão. 
(VASCONCELOS, 1925, p. LXXX-
VIII)   

    
Como resultante, além da busca por 

outras “artes e ofícios de curar”, vieram 
também os queixumes da população. As 
reclamações e pedidos de socorro no Acre 
eram publicados em periódicos locais que, 
no geral, adotavam posturas contrárias a este 
ou aquele governante.20 No dia 21 de junho 
de 1921, o jornal Folha do Acre publicou uma 
reclamação de José Rego da Costa, morador 
da “Vila de Brasiléia”, situada a cerca de 240 
km de Rio Branco:

Sr. Redator da Folha do Acre – Rio 
Branco – Saudações – É indescri-
tível a condição em que se encon-
tra presentemente Brasiléia, seus 
arredores e o Alto Acre, com um 
mau estado sanitário de toda esta 
zona e a falta de um medico que 
seja para atender as necessidades 
do povo. Ainda agora cheguei aqui 
para fazer uma pequena operação 
na minha filha enferma e tive de 
ir para Porvinir atrás de um me-
dico estrangeiro e lá também não 
achei.21  

Reclamações como essa mostram a 
incapacidade do poder público no Acre em 
organizar e promover a oferta de serviços de 
saúde, o que o leva a assumir uma postura 
de “permissividade” para com outras prá-
ticas de cura, constituídas ao longo de uma 
intensa relação entre os que aqui habitavam 
e a floresta. Mapas de estatística criminal 
analisados entre os anos de 1925 a 1230, não 
fazem nenhuma referência a “delitos” como 
“curandeirismo”, “feitiçaria”, “pajelança” 
etc.22 

Sobre essas práticas de cura, elas esta-
vam presentes no cotidiano dos que habita-
vam nesse espaço já bem antes da “invenção” 
do Acre, no entanto, relatos do padre francês 
naturalizado brasileiro, Jean-Baptiste Parris-
sier, resultantes da expedição realizada ao rio 
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Juruá entre os anos de 1897 e 1898, nos ser-
vem como referência para narramos algumas 
das tradições dos índios do Alto Tarauacá que 
combatiam os males que os atingiam através 
do fabrico de remédios produzidos através de 
uma relação empírica com seus espaços de 
vivência: 

Os índios conhecem um monte de 
remédios, todos eles extratos de ve-
getais da floresta. Na travessia que 
fiz em sua companhia de Trans-
vaal a Revisão não pude encontrar 
um só arbusto, uma só folha, um 
único cipó de que eles não conhe-
cessem o nome e quase sempre as 
propriedades. Aquelas plantas que 
são empregadas como remédios 
sempre têm o nome da doença que 
curam. (CUNHA, 2009, p. 193)

Notas
1  Companhia encarregada pela construção da Es-
trada de Ferro Madeira Mamoré executada entre 1907 e 1912 
ligando a cidade de Porto Velho-RO à Cidade de Guajará Mi-
rim-RO, como parte do Tratado de Petrópolis assinado entre 
Brasil e Bolívia em 1903, pelo qual o atual Estado do Acre foi 
anexado ao território brasileiro.

2  De acordo com Nísia Trindade de Lima, a palavra 
“sertão” origina-se de “desertão”, guardando relação com área 
do agreste, distante da civilização, pouco povoada, longe do 
litoral.  O termo ganharia novo significado nas primeiras dé-
cadas do período republicano, quando passa a se constituir em 
uma representação de um espaço distante do poder público e 
projetos modernizadores, não se restringindo a um determi-
nado espaço geográfico, no caso, o semi-árido, que caracteriza 
a concepção usual do termo no presente.
*Professor Assistente do Centro de Filosofia e Ciências Huma-
nas da Universidade Federal do Acre
3  Para maiores informações sobre o contato de Fres-
nau e La Condamine com a borracha e suas propriedades ver: 
(CONDAMINE, 1944, p. 54) 
4  Processo caracterizado por adicionar enxofre a bor-
racha e submetê-la a uma temperatura elevada. 
5  Entre 1901 a 1910 a borracha galgou o segundo lu-
gar na pauta de exportação brasileira (28,2%), ficando logo 
abaixo do café (48,8%). A produção da brasileira representa-
va 61% da produção mundial em 1892 e ainda 50%, em 1910 
(THIELEN et alii , 1991, p 115).
6  Em 1865 Jean Mueller Von Argaur publicou uma 
monografia onde suprimia o   nome genérico alternativo Si-
phonia e aplicou Hevea Brasilienses. (DEAN, 1932, p. 33)
7  Henry Alexander Wickham viajou para a América 
Central em 1866 onde permaneceu por três anos, trabalhando 
com plumagens de aves. Retornou à Inglaterra e depois partiu 
de novo, dessa vez para Orinoco. Em Londres casou-se com 
Violeta Cave cujo pai, W. H. J. Carter, aparentemente, finan-
ciou boa parte de suas andanças. (DEAN, 1932, p. 38)  
8  O Problema da Amazônia: a defesa da borracha. O 
Alto Purus, 31 de março de 1912, ano V, nº 192, p.03
9  Problema da Amazônia: a defesa da borracha. O 
Alto Purus, 31 de março de 1912, ano V, nº 192, p.03
10  O amparo da borracha. Folha do Acre, 23 de setem-
bro de 1912, ano III, nº 96, p.01
11  A valorização da borracha começa mal. A Noite, 15 
de agosto de 1912, ano II, nº 339, p.02
12  A defesa da borracha. Folha do Acre, 07 de julho de 
1912, ano II, nº 87, p.01
13  Escravidão Sanitária. Correio da Manhã, 26 de ju-

lho de 1904, ano IV, nº 1.139, p. 01
14  Código de Tortura. Correio da Manhã, 10 de agosto 
de 1904, ano IV, nº 1.154, p. 01.
15  Oswaldo Cruz. O Hospital, Órgão da Sociedade Mé-
dica do Hospital São Francisco de Assis, vol. XIII, janeiro de 
1938, nº 01, p. 01
16  Benchimol ressalta, no entanto, que estes números 
recolhidos, basicamente, das obras de Rodolfo Teófilo – His-
tória da Seca do Ceará e do memorial de Dorneles Câmara – 
Colocação no Amazonas dos Flagelados do Nordeste, podem 
conter exageros. (BENCHIMOL, 1977, p. 181)
17  A campanha pelo saneamento do vale amazônico 
vai ser iniciada pelo Dr. Carlos Chagas. A Noite, 19 de agosto 
de 1912, ano II, nº 342, p. 02
18  Os seringais, unidades produtoras de borracha 
constituíam-se, basicamente, pelo barracão, situado geral-
mente na beira do rio, era o local onde o seringalista (proprie-
tário) fixava residência, administrava, estocava e controlava, 
sob a supervisão de gerentes e outros empregados, a entrada e 
saída de mercadorias e borracha. Compunha ainda a estrutu-
ra produtiva a colocação, local onde vivia o seringueiro, tendo 
cada colocação certa quantidade de estradas de seringa. As co-
locações, no geral, mantinham uma efetiva distância do barra-
cão e uma das outras. Sobre o tema ver: REIS, 1953, p. 82 -84.  
19  O Acre entre 1904 e 1912 teve três Departamentos 
administrativos com suas respectivas sedes: Alto Acre (Rio 
Branco); Alto Juruá (Cruzeiro do Sul); Alto Purús (Sena Ma-
dureira) e após 1912, um novo
Departamento é criado em conjunto com a figura dos municí-
pios: Alto Tarauacá, cuja sede ficava na vila
Seabra (atual Tarauacá), que recebeu este nome em homena-
gem ao Ministro da Justiça Joaquim J. Seabra. O quinto mu-
nicípio era Xapuri, que ficava no Alto Acre. Através do Decreto 
n.º 14.383, de 1º de outubro de 1920, o poder político-admi-
nistrativo do Território do Acre passa a ser centralizado. Sendo 
que o primeiro governador desta fase foi o médico e veterano 
da insurreição acreana, Epaminondas Jácome, que assume em 
janeiro de 1921. Sobre o tema ver: SILVA, 2002, pp. 22 a 48.
20  Sobre o tema, Francisco Bento da Silva argumenta 
que “a imprensa desde aquele período, como ainda é de praxe, 
já se caracterizava por estar a serviço de grupos e interesses 
políticos estabelecidos, onde cada grupo tinha um órgão de 
comunicação para atacar seus desafetos políticos.” (SILVA, 
2002, p. 30)

21  Jornal Folha do Acre n. 336 de 21 de junho de 1921, 
p. 01
22  Nos relatórios de governo de José Thomaz da 
Cunha Vasconcelos e Hugo Ribeiro Carneiro, estavam anexos 
mapas estatísticos com a relação dos delitos cometidos anual-
mente, a quantidade de vezes em que haviam sido cometidos 
e o nome do autor. Sobre o tema ver:  Relatório de Governo 
de José Thomas Cunha Vasconcelos, Rio Branco – AC, 1925; 
Relatório de Governo de Hugo Ribeiro Carneiro, Rio Branco – 
AC, junho de 1929.
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DO RORAIMA AO ORINOCO: a “angustiante tristeza” das sava-
nas e outros indícios poéticos no diário de Theodor Koch-Grün-

berg

Sheila Praxedes Pereira Campos
Roberto Mibielli
Universidade Federal de Roraima

A partida...
Viajar é sempre bom. Conhecer novos 

lugares, melhor ainda. Mas narrar e descre-
ver o que se vê, ouve e sente nem sempre é 
uma tarefa fácil, considerando que tais ações 
passam sempre por processos que envolvem 
a subjetividade, dado interessante que inter-
fere na descrição e narração do visto, ouvido 
e sentido, alterando de forma substancial o 
relato que daí deriva.

Isso ocorre por diversos fatores, entre 
eles a alteridade, posto que o encontro com 
o Outro, o Diferente, provoque o surgimento 
de zonas de contato que o resultado do relato 
produzido não poderia ser outro senão um 
recheado de ficcionalidade, mesmo que real, 
dentro dos limites do que se pode denominar 
de “real”...

Com Theodor Koch-Grünberg, viajante 
que me interessa neste artigo, não poderia 
ser diferente. Seu contato com os índios da 
Amazônia e costumes e línguas tão diversas 
transformou-se em uma rica fonte de estu-
dos e pesquisas bem aos moldes das viagens 
científicas que fizeram do Brasil a rota prefe-
rida por pesquisadores e viajantes durante os 
séculos XVIII e XIX.

Mesmo envolto em um contexto dife-
rente e depositário de outra mentalidade, 
Koch-Grünberg estabeleceu concepções 
sobre o espaço visitado, construindo um 
sentido para aquilo que viu e ouviu. Embora 
distanciado temporalmente de outros viajan-
tes, tal como eles forjou seu trajeto e erigiu 
uma percepção, um olhar sobre o espaço 
e o índio amazônico com ideias, imagens e 
representações que ainda hoje repercutem, 
circunscrevendo os conceitos de identidade, 
região/regionalismo em torno de temas e 
tratamentos referentes a figuras emblemá-
ticas “caracterizadoras” do “ser amazônida”.

Seja como for, resquícios dessas ima-
gens podem ser encontradas em seu diário, 
cuja construção é por ele operada, em muitas 
ocasiões, de forma poética, talvez influen-
ciado pela beleza e imensidão das savanas, 

assim por ele descritas:
Esses campos imensos, uniformes 
e monótonos, que parecem não ter 
fim, despertam no homem a sen-
sação de uma enorme tristeza e 
abandono e lembram-no tão bem 
de quão pequeno, quão insignifi-
cante ele é em comparação com a 
imensa natureza. E, no entanto, 
eles têm seu encanto, sua beleza, 
apesar de, ou, talvez, justamente 
por causa de sua angustiante tris-
teza. (KOCH-GRÜNBERG, 2006, 
p. 48).

É em busca de imagens poéticas como 
esta que este texto se constrói. Ao início da 
viagem, então.

A Viagem, o Viajante e o Diário
Interessado nos povos indígenas de lín-

gua Karib, conhecidos como pemon, Theodor 
Koch-Grünberg (Grünberg-Alemanha,1872 
- Vista Alegre-Roraima, 8/10/1924) veio à 
Amazônia e, com um olhar característico de 
quem está somente de passagem, narrou suas 
“impressões” sobre o país e a região visitados 
de forma observadora, minuciosa e privile-
giada. De forma afetiva ou etnográfica, suas 
observações foram registradas em seu diário, 
fotografias e gravações sonoras, de extrema 
importâncias par aos estudos antropológicos 
sobre a região.

Entre 1898 e 1900, participou como 
etnólogo da segunda Expedição ao Xingú 
de Hermann Meyer, atingindo o Ronuro, 
um afluente do Xingu. Em 1903, financiado 
pelo Museu de Etnologia de Berlim, realizou 
uma viagem própria ao noroeste do Brasil, 
ao Amazonas e Rio Negro, alcançando o 
território do Caiary-Uaupés, passando pelo 
Apaporis e Japurá e retornando em maio de 
1905 a Manaus.

Como resultado destas viagens, realizou 
observações em grupos que ainda conser-
vavam costumes consuetudinários, além 
de registrar quarenta dialetos, objetivando, 
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através da língua e da arte, aprofundar-se na 
vida psíquica dos índios. Para tanto, participa 
de festas com danças, rituais ou cerimônias 
fúnebres:

Às 8 horas chegamos a uma casa 
Wapischána redonda com teto cô-
nico sobre uma parede baixa de 
pau-a-pique. Há muita gente nua 
aqui. Estão dançando a parische-
rá, ou parischára, como os Wapis-
chána dizem, em semicírculo. Em 
compasso quaternário, balançan-
do os joelhos e batendo com o pé 
direito no chão, homens, mulhe-
res e crianças andam em círculo 
sob canto monótono. A festa está 
terminando. A maioria dos ho-
mens está muito embriagada. Al-
guns senhores velhos roncam em 
suas redes na cabana à meia-luz. 
O quadro todo dá uma impressão 
bem decadente. Oferecem-nos um 
forte caxiri de mandioca, chamado 
payuá. Foi mal coado, e tem-se a 
constante sensação de estar engo-
lindo um dente que caiu. (KOCH-
GRÜNBERG, 2006, p. 50)

Cenas como essa, apesar de serem 
descritas como “decadente”, fornecem ricos 
detalhes sobre os costumes indígenas e é 
objetivando ampliar sua pesquisa que ele re-
torna à América do Sul em 1911, dirigindo-se 
ao Norte do Brasil e à Venezuela, subindo, a 
partir de Manaus, o Rio Negro e o Rio Branco.

Já em Boa Vista, após constatar a pro-
blemática situação política local, o viajante 
descreveu um baile na casa de um dos mora-
dores mais influentes do lugar: 

O baile é bastante monótono, como 
são todos desse tipo. Nada original. 
Danças européias: valsa, mazur-
ca, quadrilha, como em nosso país. 
Algumas moças são bem bonitas, 
de todos os matizes; algumas delas 
estão usando vestidos sem cintura 
que lhes caem bem, outras estão 
meio fora de moda, todas em tons 
claros e leves; os homens vestem 
ternos escuros de confecção de 
Manaus. Orquestra: violão, flauta, 
gramofone. [...]. O salão de baile é 
uma espécie de varanda, e os em-
pregados índios ficam olhando por 
sobre a mureta de adobe. Dança 
arrastada. Muita poeira. A única 
visão realmente agradável é ofe-
recida por uma cadela que, duran-

te uma pausa na dança, se põe à 
vontade no salão para amamentar 
seu filhote. (KOCH-GRÜNBERG, 
2006, p. 40)

A visão da cadela amamentando seu 
filhote no meio do salão de baile como única 
cena capaz de quebrar a monotonia mostra o 
pouco interesse que o pesquisador tinha pela 
vida social urbana. E ele confessa: “tenho 
de admitir, sinto-me muito melhor neste 
ambiente selvagem do que na caricatural 
civilização que deixei há pouco” (KOCH-
GRÜNBERG, 2006, p. 49).

Desta viagem, Koch-Grünberg orga-
nizou vocabulários de 23 tribos, textos de 
cantos medicinais e de magia, lendas e mitos 
(língua original e tradução), observações 
escritas e visuais sobre os costumes e usos e 
fonogramas de cantos e filmes de danças. O 
resultado deste material coletado foi publica-
do em uma obra em 5 volumes intitulada DO 
RORAIMA AO ORINOCO - Observações 
de uma Viagem pelo Norte do Brasil e pela 
Venezuela, Durante os Anos de 1911 a 1913.

É no Volume I desta coleção, seu diário 
de viagem, que sua capacidade de observação 
e narração podem ser destacadas. Neste diá-
rio, o narrador etnólogo é capaz de associar 
o pitoresco ao rigor das descrições técnicas e 
científicas, trazendo à luz informações sobre 
a geografia, a mitologia e a cultura material e 
técnica das populações que pesquisou.

Estes dados foram importantes para 
pesquisas e estudos de outros autores, como 
Mário Andrade, para quem a leitura do 
diário de Koch-Grünberg foi essencial para a 
escrita de Macunaíma. Isso foi imprescin-
dível para a formação do imaginário nacional 
e para a discussão em torno da “essência do 
brasileiro”, partindo daí a ideia de identidade 
brasileira como integrante de um processo 
de miscigenação.

DO RORAIMA AO ORINOCO: um 
diário entre a Realidade e a Ficção

Em Olhos do Império: relatos de 
viagem e transculturação, Mary Louise Pratt 
(1999) contextualiza as viagens de europeus 
com foco no contato do estrangeiro com o 
nativo, investigando igualmente interesses 
e momentos distintos em que se deram, 
tomando como ponto de partida o espanto 
como descoberta, o olhar curioso sobre o 
exótico e o desejo de atingir o leitor ideal do 
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Velho Mundo. Ao destacar a importância dos 
relatos de viagem no estímulo aos empreen-
dimentos expansionistas e sua repercussão 
junto ao público leitor metropolitano, a 
autora critica a ideologia imperialista e 
“como os livros de viagem de europeus sobre 
regiões do mundo não europeu chegaram (e 
chegam) a criar a ‘temática doméstica’ do 
euroimperialismo” (PRATT, 1999, p. 28).

Associado ao fenômeno da “zona de 
contato”, Pratt analisa esse contato proble-
matizando a interação entre colonizador e 
colonizado e as práticas de subordinação 
e resistência resultantes do processo do 
expansionismo político e econômico impe-
rialista. Não é isso o que acontece, sob a ótica 
do narrador Koch-Grünberg, em sua relação 
com o índio:

Eles amam o branco que veio de 
longe até sua terra, tão diferente 
dos brasileiros mestiços que, de 
tempos em tempos, visitam sua 
aldeia e levam consigo os rapazes 
para trabalhar para eles, os quais 
só voltam depois de alguns anos e 
não querem saber mais nada dos 
costumes antigos. Amam o branco 
porque não se julga melhor do que 
eles, porque vive com eles, como 
um dos seus, caça com eles, bebe 
com eles, dança com eles. (2006, 
p. 67)

Entretanto, a partir dessas reflexões 
podem-se avaliar aspectos como a pre-
ponderância do discurso do colonizador 
sobre os povos subordinados, as dimensões 
interativas e improvisadas entre os “sujeitos 
anteriormente separados por descontinuida-
des históricas e geográficas” (PRATT, 1999, 
p. 32), as práticas de representações dos 
europeus e a legitimação da ideologia impe-
rialista pelas narrativas de viagem.

Acerca dessas narrativas, as críticas 
feitas pela autora destacam o contexto 
histórico nos quais foram produzidas, trans-
mitindo a ideologia imperialista por conta 
dos contratos assumidos pelos viajantes que 
legitimavam posturas e intenções do império 
em relação aos povos dominados.

Flora Süssekind, no ensaio O Brasil 
não é longe daqui: o narrador, a viagem, 
distingue este viajante cientista como sendo 
um observador atento sempre em busca de 
novos objetos para observar e pudessem ser 
descritos para uso da ciência:

Como se, não bastando o simples 
registro de uma vista, fosse neces-
sário delinear com nitidez ainda 
alguma árvore, espécie vegetal de 
pequeno porte, algum homem em 
atividade característica ou apenas 
passando. Como se uma prancha 
devesse cumprir papel de várias. 
Como se numa estampa se devesse 
dar conta de uma multiplicidade 
de espécies existentes ou ativida-
des possíveis naquele exato local. 
(SÜSSEKIND, 1990, p. 118)

Theodor Koch-Grünberg, como etnólo-
go que intentava catalogar línguas indígenas, 
integra também este grupo de pesquisadores 
científicos movidos pelo impulso classificató-
rio:

Meus planos de viagem interessam 
a todos, naturalmente, e são discu-
tidos com entusiasmo, com os ma-
pas à mão. Alguns passageiros não 
acreditam muito em minha missão 
até os índios bravos e estão firme-
mente convencidos de que quero 
procurar ouro e minérios nas ser-
ras inexploradas. Dizem que há 
muitos cristais bonitos no Tacutu. 
(KOCH-GRÜNBERG, 2006, p. 30).

Em outra ocasião, já no meio dos in-
dígenas e executando seu plano de viagem, 
registra sua tarefa de descrição das línguas 
imbuído de sentimento: “Já faz tanto tempo! 
Os sonhos indefinidos do jovem tornaram-se 
realidade. [...]; agora eu mesmo estou senta-
do aqui entre os índios e me torturo dia após 
dia com os intricados sons do Makuschí e do 
Wapischána.” (KOCH-GRÜNBERG, 2006, 
p. 68).

Pensando que a viagem pode ser “uma 
ocasião para ampliar os cinco sentidos” 
(ONFRAY, 2009, p. 50), é possível deduzir 
que esse sentimento nostálgico que invade 
o viajante ocorre porque para ele, como 
narrador de viagem, importa a percepção e a 
capacidade de lembrar.

Além disso, para Francisco Paz (1996, 
p. 208), “o olhar (do) viajante corresponde 
a um exercício privilegiado de investigação e 
de compreensão da alteridade”. Dessa forma, 
a narrativa de viagem é orientada por pers-
pectivas do narrador-viajante, que incluem 
seu estilo de vida, sua mentalidade, assim 
como sua visão de mundo e sua posição de 
sujeito, ou seja, o local cultural de onde fala:
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À medida que viaja, o viajante se 
desenraiza, solta, liberta. Pode 
lançar-se pelos caminhos e pela 
imaginação, atravessar fronteiras 
e dissolver barreiras, inventar di-
ferenças e imaginar similaridades. 
A sua imaginação voa longe, de-
fronta-se com o desconhecido, que 
pode ser exótico, surpreendente, 
maravilhoso, ou insólito, absurdo, 
terrificante. Tanto se perde como 
se encontra, ao mesmo tempo que 
se reafirma e modifica. No cur-
so da viagem há sempre alguma 
transfiguração, de tal modo que 
aquele que parte nunca é o mesmo 
que regressa. (IANNI, 2000, p. 31)

Igualmente, sob a perspectiva da alteri-
dade, Todorov (1999) baseia seus estudos nas 
intenções e atitudes dos viajantes, avaliando 
o contato das culturas europeia e americana, 
cuja conquista “anuncia e funda nossa identi-
dade presente” (1999, p. 6). O autor faz a dis-
tinção entre as diferentes formas de atuação 
dos conquistadores, definindo três eixos: um 
julgamento de valor em que o outro é bom ou 
mau; a ação de aproximação ou de distancia-
mento em relação ao outro (identificação ou 
assimilação do outro, que implicava a impo-
sição da imagem do europeu); e a indiferença 
a partir da qual se conhece ou ignora o outro 
(1999, p. 22).

Como já dito anteriormente, uma via-
gem é capaz de provocar o surgimento de 
zonas de contato (PRATT, 1999, p. 31) que, 
por serem espaços de encontro com o Outro, 
levam o viajante a selecionar e ficcionalizar a 
realidade a partir dos elementos a ele trans-
mitidos pela cultura dominante. No relato de 
Koch-Grünberg, esse encontro com o Outro, 
além de trazer experiência, revela as trans-
formações operadas no viajante:

De manhãzinha sou despertado 
pelas vozes da savana. Como elas 
me lembram Mato Grosso, com 
sua flora e fauna tão parecidas! 
Mas como é diferente o modo como 
ouço e sinto hoje essa singular 
vida selvagem. Naquele tempo, é 
verdade que eu olhava tudo apa-
rentando coragem, interiormente, 
porém, tinha os olhos assustados. 
Hoje, nada mais me é desconheci-
do. Toda essa natureza grandio-
sa tornou-se íntima minha como 
um velho conhecido. Eu a entendo 

quando ela fala de maneira ami-
gável comigo e também não a temo 
quando se opõe a mim com hostili-
dade, pois eu a conheço e sei como 
enfrentá-la. (2006, p. 37)

Tal como o viajante que já conhece e 
não teme a natureza hostil, ao considerar a 
natureza da literatura de viagem, é preciso 
levar em conta as nuances e tensões entre o 
estatuto da ficção e a representação do real 
quanto à sua constituição enquanto gênero 
e sua relação com a realidade. Para que isso 
seja efetivado, Iser recomenda romper com 
“o saber tácito [...] que opõe realidade e fic-
ção” (1996. p. 13).

De certa forma, Koch-Grünberg, acam-
pado à beira de um lago, tem consciência 
dos limites imperceptíveis entre a realidade 
e a ficção no relato que constrói: “Milhões 
de vaga-lumes grandes piscam no escuro 
como diamantes voadores. Mas inúmeros 
mosquitos também cuidam para que não nos 
percamos totalmente em ilusões” (2006, p. 
48).

No entender do viajante, as picadas dos 
mosquitos serviram para trazê-lo de volta à 
razão e à realidade, caso enveredasse pelo 
caminho da imaginação. Luiz Costa Lima 
(1989, p. 61) afirma que “só conseguimos 
entrar em comunicação com o ficcional 
quando aprendemos a vê-lo como um todo 
que reclama o nosso imaginário”.

Como diversos foram os motivos da via-
gem, o relato que se faz desse processo acaba 
por inserir-se no universo do imaginário – 
ponte entre as fronteiras da realidade e da 
ficção, mutuamente constituídas, determi-
nadas, interdependentes, complementares e, 
principalmente, intercambiáveis, apesar de 
paradoxalmente opostas.

E sobre isso Margarida Pierini (1994) 
aponta a intenção de veracidade como uma 
das características essenciais de uma narra-
tiva. Entretanto, o público leitor de um relato 
de viagem é também leitor de romances e, 
assim, o narrador de viagens acaba por adap-
tar seu relato ao estilo do gênero narrativo, 
entrecruzando realidade e ficção.

O enredo do relato produzido a partir 
daí não poderia resultar em outro se não um 
extremamente marcado pela ficcionalidade, 
produto que é da relação entre um mundo 
referencial e mundos alternativos sensoriais, 
e pela criação de um novo tipo de verossi-
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milhança, pretensamente arraigado ao real 
enquanto real, embora dependente do olhar 
do sujeito que narra e, portanto, ficcional.

Na despedida de Koch-Grünberg em 
Manaus, as últimas anotações em seu diário 
fazem referência a Romeu, o Wapischána 
que “Não vai se esquecer de seu amigo, o 
‘doutor’, e vai contar para seus filhos e os 
filhos de seus filhos, até o fim de seus dias, 
a nossa viagem [...]” (2006, p. 374). Pode-
se imaginar os relatos que surgirão a partir 
desse novo olhar...

Koch-Grünberg, Carlo Ginzburg e 
alguns indícios de imagens poéticas

Em um relato de viagem, o narrador 
registra os acontecimentos que julga serem 
verdadeiros, procurando uma univocidade 
que impeça a construção de múltiplos sen-
tidos por parte do leitor. Por outro lado, ao 
descrever sua versão dos fatos, o viajante 
carrega em sua bagagem juízos de valor 
oriundos de seu lugar de origem, resultando 
em uma visão de mundo repleta de olhares 
traspassados por outros olhares.

Infere-se, então, que esse fato não po-
deria resvalar senão em uma narração carre-
gada por “representações” de uma realidade 
que se apresenta especificamente moldada 
para olhares próprios e distintos, não para 
o “olhar indescritível” da índia Wapischána 
de quem Koch-Grünberg comprou uma peça 
de miçanga inacabada: “Acha que sou lou-
co. – Quantas vezes deparei, mais tarde na 
viagem, com esse olhar!” (2006, p. 49).

“Esse olhar” do qual o viajante é alvo 
encontra resposta em diversas passagens do 
seu diário, manifestando a impossibilidade 
de certas imagens e situações serem descritas 
de forma rigorosamente científica. É assim 
que, em busca da identificação de detalhes 
(indícios, pistas, sinais ou sintomas) no 
texto analisado, o paradigma indiciário ou 
método indiciário, proposto pelo historiador 
italiano Carlo Ginzburg, surge como um 
caminho a ser percorrido nessa busca.

No ensaio “Sinais: raízes de um para-
digma indiciário”, de 1986, integrante do 
livro Mitos, emblemas e sinais – Mor-
fologia e História (1999), Ginzburg aponta 
os benefícios trazidos ao historiador pelo 
novo método interpretativo baseado em 
dados marginais, mas reveladores. Assim, 
investigando também pistas, sintomas e 

indícios, além dos fatos explícitos, o histo-
riador pode apreender aspectos da realidade 
que continuaram ocultas através das formas 
clássicas de investigação: “o que caracteriza 
esse saber é a capacidade, a partir de dados 
aparentemente negligenciáveis, de remontar 
a realidade complexa não experimentável 
diretamente” (GINZBURG, 1999, p. 152).

O paradigma indiciário pode ser inter-
pretado como um conjunto de princípios 
e procedimentos teórico-metodológicos 
capazes de orientar a construção do conheci-
mento a partir da investigação e análise dos 
indícios. O historiador Ginzburg baseou-se 
na ideia de que a História tradicional “ocul-
tou”, “deixou de lado” ou “simplesmente ig-
norou” uma série de detalhes aparentemente 
sem muita importância, mas indispensáveis 
para a explicação de fatos históricos. Nesse 
sentido, se “a realidade é opaca, existem 
zonas privilegiadas – sinais, indícios – que 
permitem decifrá-la” (1999, p. 177).

Orientando-se pelo método indiciário, 
é possível perceber em Do Roraima ao 
Orinoco, diversas concessões ao poético 
que sinalizam o caráter literário da narração 
de Theodor Koch-Grünberg, como na pista 
encontrada no trecho a seguir:

O nascer do sol é indescritivelmen-
te belo. Pouco a pouco, o céu notur-
no clareia sobre a serra Mairari, 
evidenciando nitidamente os seus 
contornos. Ele brilha nas cores 
azul-turquesa, verde-claro e ama-
relo. Algumas nuvenzinhas distan-
tes já se mostram ruborizadas pelo 
beijo do sol, enquanto outras, mais 
próximas, passam ainda negras 
na sombra da noite, até que, de 
repente, irrompe o enorme astro, 
cujos raios o olhar humano não 
consegue suportar. (2006, p. 56)

Todas as pistas, sinais e indícios poéti-
cos encontrados no diário apontam também 
para o imaginário que é construído em torno 
da narrativa. Muito além de ser apenas um 
conjunto de sonhos, esse imaginário seria a 
convivência com o que é real aos olhos do 
viajante, movimentando, para tanto, mesmo 
de maneira inconsciente, com diversas situa-
ções externas e internas.

Segundo Bachelard, “É preciso estar 
presente, presente à imagem no minuto da 
imagem” (2000, p.183). Isso quer dizer que 
o imaginário se manifestou a partir de algo 
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que se tornou próximo ou familiar ao que 
foi vivenciado pelo narrador viajante, como 
observado no trecho em que descreve seu 
trabalho de descrição das línguas comparan-
do com seus sonhos de jovem.

Bastante discutida nos textos bachelar-
dianos, a chamada imagem poética estabe-
lece uma relação entre arquétipos adorme-
cidos no inconsciente e a imagem poética 
recém-criada, que não é mais aquela que o 
indivíduo observou como imagem primeira, 
posto que já transformada pela memória. 
Sob este prisma, a imagem primeira liga-se 
diretamente à imagem dita poética através 
de lembranças passadas:

A imagem poética não está subme-
tida a um impulso. Não é o eco de 
um passado, é antes o inverso: pela 
explosão de uma imagem, o passa-
do longínquo ressoa em ecos e não 
se vê mais em que profundidade 
esses ecos vão repercutir e cessar. 
Por sua novidade, por sua ativida-
de, a imagem poética tem um ser 
próprio, um dinamismo próprio. 
(BACHELARD, 2000, p. 183).

A repercussão destes ecos vai distanciar 
a imagem poética da realidade que a origi-
nou, tornando-se independente e assumindo 
um significado muitas vezes diferente do 
primeiro. Essa nova imagem, assim, passa 
a constituir outra realidade, criando um 
universo poético novo e diferente que per-
tence em grande parte à realidade do mundo 
imaginário.

É assim que, no relato de Koch-Grün-
berg, imagens como as elencadas abaixo são 
construídas e passam a integrar o imaginário 
sobre a região:

Nas baías tranqüilas, o manati, 
a disforme sereia dos rios, estica 
seu focinho engraçado para fora 
d’água, para comer as plantas das 
margens com ímpeto insaciável. 
(2006, p. 35)
A língua gruda no céu da boca. A 
pouca saliva é amarga como qui-
nino. Os pensamentos também se-
cam. Toda conversa emudece, já 
que fica impossível falar com cla-
reza. (2006, p. 47)
Atravessamos a vau numerosos 
riachos, [...]. São acompanhados 
por magníficas palmeiras em le-
que, em cujo verde escuro os olhos, 
torturados pelo ar cintilante, des-

cansam por pouco tempo. (2006, 
p. 47)
Levo uma vida idílica aqui. De 
manhã cedo, antes que o sol se le-
vante acima das montanhas, vou 
com meus meninos para o banho 
no riacho próximo, um lugar sos-
segado e, ao mesmo tempo, selva-
gemente romântico [...]. (2006, p. 
58)
Os homens são a nota dissonante 
na alegria que essa natureza gran-
diosa provoca. (2006, p. 198)
Apesar de todo esse trabalho pesa-
do, o pessoal está sempre alegre. 
Nunca ouvi uma risada tão estri-
dente como a desse povo. Superam 
até mesmo os negros. (2006, p. 
224)

Estas imagens, em sua simplicidade 
poética, por fazerem referência à Amazô-
nia, suas interpretações adquirem caráter 
muito mais complexo, tendo em vista que 
“diante do rio e da mata amazônicos, quase 
genericamente, nenhum [narrador viajante] 
se isentou de externalizar sentimentos que 
variavam do primitivismo pré-edênico ao 
infernismo primordial” (GONDIM, 1994, p. 
77).

Isso porque, para muitos pesquisadores 
e viajantes interessados pela Amazônia, a 
selva apresenta-se como um manancial ines-
gotável onde ocorre o choque entre imaginá-
rios, resultando em um processo de aquisição 
de uma linguagem mestiça marcada pela tra-
dicional imposição. Com Koch-Grünberg não 
foi diferente. Todavia, contrariando o rigor 
científico da descrição impessoal, assume-se 
um narrador consciente da realidade que o 
cerca, interpretando-a também a partir das 
sensações e emoções que poderiam decorrer 
de suas experiências.

A chegada...
É principalmente por meio de imagens, 

narrativas e relatos de viagens que o imagi-
nário de um lugar é expresso, constituindo 
ao longo dos séculos uma vasta Literatura de 
Viagem. Conforme a pesquisadora chilena 
Ana Pizarro, “conhecer a Amazônia é uma 
maneira de apropriá-la para o continente 
que a olhou sem enxergá-la” (2006, p. 101). 

Essa apropriação torna-se interessante 
a fim de compreender os elementos que 
contribuíram para criar e difundir diferentes 
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“versões” das identidades locais, como tam-
bém para perpetuar estereótipos e imagens 
definidoras da “autenticidade” dos lugares 
visitados. O relato de viagem, desse modo, 
inventa formas de representação com o uso e 
manipulação de símbolos, objetivando criar, 
reforçar e afirmar imagens e cenários.

Em sua viagem de caráter científico e 
antropológico, o viajante alemão Theodor 
Koch-Grünberg vai um pouco mais além. 
Independente do motivo ou a origem da 
imagem primeira, o viajante alemão narra 
sua viagem entre os índios em um texto com-
posto de sinais, pistas e indícios que propi-
ciam múltiplas leituras ou múltiplos olhares 
acerca desse lugar chamado Amazônia.

Ao construir imagens do visto, ouvido e 
sentido a partir de suas sensações pessoais, 
a linguagem usada em sua narração não 
tem como ser outra se não uma erigida em 
bases poéticas, tão vagas e difusas como a 
imensidão das savanas em sua “angustiante 
tristeza”...
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Introdução
A Escola Municipal de Ensino Fun-

damental Prof. Irineu Antônio Dresch está 
localizada na zona rural de Ji-Paraná/RO, 
sendo o contexto no qual se deu o planeja-
mento participativo para elaboração do Pro-
jeto de Gestão para Integração da Tecnologia 
(PROGITEC). O contexto global corresponde 
à sociedade atual caracterizada como a so-
ciedade da informação e do conhecimento, 
que traz desafios imensuráveis no que diz 
respeito às práticas educativas. Se antes a 
escola era a responsável direta pela formação 
dos indivíduos, na contemporaneidade esta   
responsabilidade é ampliada. Pois, está inse-
rida numa sociedade repleta de pluralidade 
cultural, social e econômica, onde o aluno, 
como um sujeito em formação, busca cons-
truir seu conhecimento. 

Gadotti (2000) compara a escola com 
uma bússola para guiar os alunos na socie-
dade da informação, ajudando-os a navegar 
no mar do conhecimento e superando a visão 
utilitarista (só oferecer informações úteis, 
que sirvam à competitividade, para obter re-
sultados). Deve sim, oferecer uma formação 
geral na direção de uma educação integral, 
orientando as crianças e jovens na busca das 
informações que os ajudem crescer e não a 
embrutecer.

Neste contexto, a escola precisa mostrar 
resultados positivos acerca do aprendizado 
dos alunos, para tanto, deve nortear a cons-
trução do conhecimento considerando os 
aspectos atitudinais, emocionais, cognitivos 
e socioculturais possibilitando assim uma 
aprendizagem qualitativa e significativa. 

Sabemos que esta não é uma tarefa fácil, 
nem feita por mãos de alguns. Para evitar 
desperdício de esforços e fazer com que os 
objetivos sejam atingidos ano após ano, 
sabe-se que é necessário compartilhar sabe-
res, e implementar ações que possibilitem o 
envolvimento e a participação de todos os 

envolvidos na vida da escola.  
A observância da vida escolar nos mostra 

que a escola de décadas atrás não atende as 
exigências da sociedade atual, a administra-
ção escolar centralizadora  precisa dar lugar 
a uma gestão compartilhada, ou, ao menos, 
mais participativa. O modelo educacional de 
antes, onde a qualidade era assegurada com 
mecanismos de controle e cobrança sai de 
cena. No cenário atual, a equipe é o elemento 
chave, todos os envolvidos são considerados 
como colaboradores no caminho que aponta 
para práticas educativas bem sucedidas. 

Na tentativa de bem compreender o 
termo participação, bem como se dá o pro-
cesso na prática, recorremos a vários autores 
e buscamos o significado etimológico da 
palavra participação que se origina do latim 
“participatio” (pars + in + actio) que significa 
“ter parte na ação”. Entretanto, ressaltamos 
que para ter parte na ação é necessário ter 
acesso às informações ao agir e às decisões 
que orientam o agir. 

Segundo Baptista (1995), o planeja-
mento participativo é uma nova forma de 
pensamento que envolve alguns componen-
tes essenciais: uma modificação do modo de 
apreender a realidade, o vislumbramento de 
um horizonte multidimensional, a perspecti-
va de modificações contínuas das estruturas 
organizacionais e a compreensão das partes 
em relação ao todo.

Libâneo (2001) afirma que a participa-
ção é o principal meio de assegurar a gestão 
democrática da escola, possibilitando o 
envolvimento de profissionais e usuários no 
processo de tomada de decisões e no funcio-
namento da organização escolar. Além disso, 
proporcionar um melhor conhecimento dos 
objetivos e metas, da estrutura organizacional 
e de sua dinâmica das relações da escola com 
a comunidade, e favorece uma aproximação 
maior entre professores, alunos e pais.

Lück (1998) faz considerações inte-
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ressantes diferenciando gestão escolar de 
administração escolar: segundo a autora 
muitas vezes o termo gestão é empregado 
erroneamente, na maioria dos casos, este 
último é apenas substituído, porque, o enca-
minhamento das ações continua sendo dire-
cionado por um/a diretor/a, ou seja, apenas 
por uma pessoa. Aqui ressaltamos o conceito 
de gestão, que pressupõe, em si, a ideia de 
participação, isto é, do trabalho associado 
de pessoas analisando situações, decidindo 
sobre seu encaminhamento e agindo sobre 
elas, em conjunto. Isso porque o êxito de uma 
organização depende da ação construtiva de 
seus componentes, pelo trabalho associado, 
mediante reciprocidade que cria um “todo” 
orientado por uma vontade coletiva.

Em síntese, podemos afirmar que uma 
prática escolar participativa definitivamente 
não é algo fácil, nem tão pouco algo pronto 
e acabado, mas sim uma construção que se 
faz no dia a dia, na convivência com a dina-
micidade do ambiente escolar, respeitando e 
acolhendo os diferentes envolvidos, as dife-
rentes opiniões, diferentes saberes, e assim 
paulatinamente superando as dificuldades e 
orientando os desejos individuais em direção 
de projetos ou ações coletivas.

É nesta ótica que se iniciou o processo 
de construção do Projeto de Gestão Integra-
da de Tecnologias (PROGITEC) da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Professor 
Irineu Antônio Dresch, em Ji-Paraná / RO.

O planejamento participativo na 
elaboração do PROGITEC

O Projeto Um Computador por Aluno 
(UCA), que se encontra na Fase Piloto ou 
Fase II dotou cerca de 300 escolas espa-
lhadas em todo o país com computadores 
portáteis para uso na proporção de 1:1, oito 
destas estão em Rondônia. Uma delas se 
localiza no município de Ji-Paraná: a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Professor 
Irineu Antônio Dresch, localizada na Linha 
128 do Projeto Riachuelo, zona rural. Devido 
à adesão da Secretaria Municipal em 2010, 
ao Projeto Um Computador Por Aluno 
(UCA) do governo federal, a escola recebeu 
laptops educacionais para inclusão digital de 
professores e alunos, em quantidade baseada 
no censo de 2009. 

A Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Professor Irineu Antônio Dresch, 

possui 256 alunos, 11 turmas de 1º a 9º 
ano, 16 professores e rede de Internet. Por 
se tratar de uma escola rural está situada 
num ponto estratégico onde recebe alunos 
de comunidades distantes até 30 km, onde o  
acesso a escola só é possível com a utilização 
de ônibus escolar. A clientela é formada por 
filhos de vaqueiros, arrendatários, pequenos 
agricultores e pecuaristas. Dos alunos da es-
cola, cerca de 98% não tinha acesso a compu-
tador ligado à internet antes do projeto UCA. 

O quadro de professores  permanece 
sem rotatividade a quase 5 anos, pois alguns 
destes residem na comunidade rural e outros 
na cidade, mas permanecem lotados na 
mesma escola. Vale ressaltar que antes da 
implantação do Projeto UCA, 12 dos 16 pro-
fessores  nunca haviam usado computadores 
e os demais utilizavam sem propósito educa-
tivo, raramente para pesquisar determinado 
conteúdo na internet. 

Toda a equipe escolar participa do 
processo de formação continuada do Pro-
jeto UCA (Curso Formação Brasil) que vem 
ocorrendo em Módulos desenvolvidos desde 
outubro de 2010:

• Módulo I - Apropriação tecnoló-
gica: nesta fase foram muitas as 
dificuldades, pois, para a maioria, o 
computador era realmente uma no-
vidade e aqueles que já o utilizavam 
deparavam-se com a barreira do sis-
tema operacional, dificuldades com 
a tela, manuseio de mouse etc. Era 
o humano com medo da máquina. 
Mas, aos poucos a estranheza deu 
lugar à apropriação e tínhamos o 
humano dominando a máquina. 

• Módulo II - Web 2.0: a escola dei-
xou-se encantar pelas possibilidades 
do mundo virtual, pesquisa, intera-
ção, espaços de publicação, enfim, 
potencial didático para melhoria da 
aprendizagem dos alunos e o ensino 
dos professores. 

• Módulo 3-a (Formação na Escola 
para Professores) e Módulo 3-b 
(Formação na Escola para Gesto-
res): foi durante o estudo destes mó-
dulos que surgiu a necessidade de se 
envolver mais pessoas nas ações que 
encaminham a escola para a direção 
desejada, já que a responsabilidade 
pelo projeto vinha sendo colocada 
sobre os ombros do Diretor e da 
Coordenadora UCA na Escola. 
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Alguns comentavam: “Meu Deus, se a 
coordenadora UCA sair da escola, o pro-
jeto vai acabar...”. “Nossa! Sozinho, não 
dou conta de levar o laptop prá sala... E se 
acontecer alguma coisa? Se ele parar de 
funcionar? Não vou saber arrumar!”. 

Durante este processo foi que a equipe 
escolar, professores e gestores se deram 
conta da vastidão de possibilidades que se 
configura num cenário onde se integra cur-
rículo e tecnologias. O grupo se auto ques-
tionava: “Como vamos fazer para adequar e 
integrar as tecnologias ao currículo? Como 
assegurar que estas  ações de hoje (ano de 
2011) que integram as TIC permaneçam na 
prática pedagógica da escola?”. 

• Módulo 4 –Elaboração de Projetos: 
o material deste módulo já vinha 
sendo estudado por vários pro-
fessores nos cursos do Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional 
(ProInfo) oferecidos pelos Núcleos 
de Tecnologia Educacional esta-
duais (NTE) e municipais (NTM) e 
foi postergado, sendo que o Módulo 
5 foi desenvolvido simultaneamente 
com os Módulo 3-a e 3-b.

• Módulo 5 - Sistematização da For-
mação na Escola: tinha como objeti-
vo propiciar à comunidade escolar, 
a análise do percurso individual e 
coletivo no processo de implantação 
dos laptops educacionais na escola 
e a construção do PROGITEC – um 
projeto que integrasse o uso das 
tecnologias existentes na escola ao 
Projeto Político Pedagógico. 

Então, a tutora do Curso Formação 
Brasil e a Coordenadora UCA na Escola apro-
veitaram o material dos Módulos 3-b e 5, os 
questionamentos do grupo e estruturaram os 
encontros de forma a envolver todos os parti-
cipantes nos estudos, reflexão e avaliação da 
prática.

Iniciou-se com uma proposta lançada a 
alguns membros da equipe gestora o seguin-
te desafio: eles deveriam colher depoimentos 
de diferentes segmentos da escola (funcio-
nários, pais, alunos, gestores e professores) 
sobre o Projeto UCA. Norteou este trabalho 
a seguinte questão: Como está a escola hoje, 
depois da chegada do Projeto UCA? Os depoi-
mentos foram filmados e alguns transcritos:
Supervisora pedagógica: “Quais as con-

tribuições das TIC para a escola, para esta 
escola em especial?”.
Diretor: “Antes as aulas eram mais presas 
aos livros didáticos, mesmo com a instala-
ção da sala de informática o objetivo tanto 
dos professores, pais e alunos era somen-
te ensinar curso de informática, digitação e 
noções básicas. Atualmente, a Escola Irineu 
recebeu vários recursos ligados à área das 
tecnologias, nós temos computadores, temos 
data show, câmera digital que serve para 
registrar os acontecimentos, trabalhos dos 
alunos... tudo isso trouxe um grande ganho 
para a escola, para os alunos, para a equi-
pe de professores, equipe docente, no sentido 
de facilitar todo o trabalho, o aluno hoje tem 
acesso à rede... ligada a internet, aos com-
putadores, para digitar trabalhos, para ela-
borarem trabalhos que são propostos pelos 
professores, então as tecnologias dentro da 
escola, trouxeram um grande ganho no sen-
tido da aprendizagem em si...”. 

Supervisora pedagógica: “Como você 
tem visto a implantação do projeto UCA aqui 
na escola?”
Funcionária da escola e mãe de aluno: 
“Achei muito bom, né? Foi ótimo para o de-
senvolvimento dos alunos e do meu filho...
(risos). Veio contribui pra ajudar mais no 
ensino, né? Ele melhorou muito no compor-
tamento dele, né? [...] Eu fico até privilegia-
da de tá nessa escola, muito, muito, nossa 
demais! (rsrs). Meu filho fala pros amigui-
nhos da cidade que estudam na escola onde 
ele estudava, que aqui ele estuda numa esco-
la que tem computador na sala de aula... e lá 
não tinha, né (fica emocionada), então, né, 
ele fica todo eufórico contando, e eles, tudo 
curioso pra saber como é estudar numa es-
cola que tem computador na sala de aula. 
Então, é uma coisa muito boa.”.

Supervisora pedagógica: “A sua neta já 
comentou em casa sobre o uso do laptop e do 
computador na escola? O Senhor acha que é 
importante?”.
Avô: “A minha neta comentou lá, né, sobre 
esse aparelhinho, um computadorzinho, né, 
de mão assim” (demonstra o tamanho). 
Supervisora pedagógica: “O Senhor acha 
que é importante?”.
“É, mas esta tecnologia tem que vim mesmo 
pra escola, de agora pra frente, é... (muito 
tímido). Tem que começar com eles e é isso 
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aí, né?”.
Supervisora pedagógica: “O que o senhor 
acha dessa tecnologia?”.
“Ah, mais essa tecnologia tem que vim mes-
mo, né? Porque de agora pra frente tem que 
começa com eles, né? É o principal dentro da 
escola, pra tá desenvolvendo, tá evoluindo 
usando as tecnologias, eles tem que apren-
der mais rápido, porque é a mesma coisa de 
aprender o ABC dentro da escola...”.

Vice-diretor: “Como você está vendo o 
Projeto UCA na escola? Quais os avanços?”.
Aluna Monitor 9º ano – “Bem, na minha 
opinião, o Projeto Uca - Um Computador 
pó Aluno, ele tá trazendo muitos progressos 
para os alunos, porque eles tão estudando 
mais, tão se incentivando  mais e como eles 
dizem, a internet é tudo, e quem não gosta 
de estudar junto com a internet, com o com-
putador?”.

Vice-diretor: “Quais os avanços que o  UCA 
trouxe pra escola?”. 
Aluna Monitor 9º ano - “bem, compreen-
di pra mim, que o estudo que eu tive do UCA 
foi muito interessante, porque nós trabalha-
mos..., porque, eu não, nem sabia que eu, nós 
íamos trabalhar pra  ensinar pros alunos, 
nós trabalhamos para ensinar pros..., en-
tão, foi bem bacana mesmo, é... aprendemos 
muito, muito, tivemos muito avanço com as 
tecnologia, e pra mim foi muito bom.”.

Vice-diretor: “Quais os avanços que o  UCA 
trouxe pra escola?”. 
Aluna Monitor 8º ano “No momento, 
quando eu fui escolhida pra ser aluna mo-
nitora, eu nem  acreditei, assim, foi muito 
impressionante, assim... eu não sabia assim 
das coisas. Quando eu entrei, foi muito legal, 
a gente aprendemos a fazer slides, digitar 
textos, foi muito legal, porque nós sabíamos 
que iríamos ajudar os outros, os professores 
e alunos, e foi muito bom, porque teve envol-
vimento de todos, porque teve ajuda, muitos 
alunos estavam desinteressados, mas, quan-
do veio ajuda, aí eles se interessaram, por-
que alguém tava se preocupando com eles. 
Então, foi muito bom ter o Projeto  UCA na 
escola...”.

Vice-diretor: “Quais os avanços que o UCA, 
o que você aprendeu?”.
Aluna 4º ano - “Aprendi a digitar melhor, 

brincar com os jogos do laptop, usar a inter-
net. Eu já aprendi muita coisa, antes eu não 
sabia nada. Porque, nós moramos no sítio, e 
computador só se for na cidade, na lan hou-
se ou na casa da minha tia que mora na ci-
dade. Gostei mais dos jogos de Matemática, 
o destruidor de cometas é bem legal”.

O segundo passo importante foi orga-
nizar um encontro de formação com toda 
equipe escolar, gestores e professores. Neste 
momento, a tutora propôs uma avaliação da 
Escola, do projeto UCA numa perspectiva 
de que, para ser exitosa, a avaliação precisa 
ter duas características: ser espelho e luz, 
refletir nossos acertos, nossas fragilidades e 
iluminar caminhos futuros. 

Trabalhou-se com frases fortes que inci-
tam a necessidade e a importância de conhe-
cer bem a realidade em que se atua, sentir-se 
parte desta, e responsabilizar-se pelas ações, 
acertos, erros: “Reconheço a realidade. Re-
conheço os obstáculos, mas, recuso acomo-
dar-me em silêncio ou simplesmente ser eco 
vazio, tímido ou cínico perante o discurso 
dominante” (PAULO FREIRE, 1997).

Também se destacou a necessidade de se 
ter metas, clareza de objetivos. Eis algumas 
frases que foram trabalhadas: “As decisões 
curriculares não podem ser analisadas na 
base da opinião pessoal e do mero consenso, 
(...) mas na base da investigação e avaliação 
das experiências”. (PACHECO, 1995).   

Para evidenciar a questão da falta de 
planejamento, a célebre passagem do livro 
“Alice no país das maravilhas”, de Lewis 
Carroll, quando se descreve o enigmático e 
irônico diálogo entre Alice e o Gato: 

Poderia me dizer, por favor, que 
caminho devo tomar para sair 
daqui? disse Alice. Isso depende 
bastante de onde você quer chegar, 
disse o Gato. O lugar não me im-
porta muito..., disse Alice. Então, 
não importa que caminho você vai 
tomar, disse o Gato.

Conduziu-se uma dinâmica para ajudar 
na reflexão: uma Árvore de Natal foi usada, 
pois, se aproximava o final do ano de 2011. 
O grande grupo de docentes e gestores foi 
dividido em grupos menores, e lançou-se 
as questões considerando-se que alguns 
professores estão na escola desde a época da 
fundação, em agosto de 2001: 
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“Vamos resgatar a história da escola? 
Fazer uma retrospectiva de 2001 a 2011? 
Qual era a escola de antes (aspectos físicos, 
estruturais, pedagógicos etc.)?”

A reflexão que se seguiu, destacou que 
essas informações simbolizaram as raízes 
da árvore, tudo que a escola já vivenciou 
serviu e serve de adubo para as ações atuais 
e futuras. Transcrevemos a seguir síntese das 
apresentações dos grupos representadas por 
2 grupos.

Parte 1- Resgatando a História: Re-
trospectiva 2001 a 2011
Grupo 1- “Antes o corpo docente tinha pou-
cos recursos tecnológicos, os professores 
usavam mimeógrafos, pesquisa só através 
dos poucos livros existentes na escola, as 
provas e bilhetes para os pais eram escritos 
manualmente.”.

Grupo 2- “2001 - apenas quadro negro e 
giz; 2002 - estêncil, mimeógrafo, TV e Vídeo, 
computador apenas na Secretaria; 2006 - 
computador na sala dos professores; 2007 
- impressora matricial para as atividades; 
2008 – Laboratório de Informática, troca 
do quadro de giz para o quadro branco, re-
troprojetor, quadra coberta; 2009 – Antena 
GESAC (Internet para escolas rurais) e a 
possibilidade Projeto UCA”.

Outra questão que foi encaminhada “A escola 
que temos: Conquistas, desafios, fragilida-
des” gerou respostas que passaram a ocupar 
o espaço dos galhos e folhas. As citações a se-
guir representam a síntese da apresentação 
dos grupos:

Parte 2- A escola Atual – Chegada 
do Projeto UCA na escola
Grupo 1- “Hoje, temos a necessidade do uso 
adequado dos recursos tecnológicos existen-
tes na escola, não há mais receio por parte 
dos docentes e alunos em lidar com os recur-
sos tecnológicos existentes na escola.”.

Grupo 2 – “2010 - A implantação do Pro-
jeto UCA, formação continuada dos cursos 
do EPROINFO, utilização dos laptop e alu-
nos tem acesso a internet, planejamento das 
aulas voltadas com a utilização das mídias... 
2011 -  Foi a Explosão do UCA –empenho e 
participação de toda a equipe, maior moti-

vação dos alunos; o projeto Rádio Escola, 
aluno monitor começa a funcionar; Acon-
tece a interdisciplinaridade com o UCA, 
conhecimento e por parte dos professores 
pelas mídias educacionais; desfile 7 de se-
tembro, construção dos Blogs pelas turmas, 
implantação da sala de recurso, curso de LI-
BRAS...”.

Parte 3- Transformando sonhos em 
ações 

A terceira questão encaminhada foi 
sobre a escola que desejo, simbolizada pelos 
frutos, que garantem a possibilidade de con-
tinuidade. Seguem as intenções dos grupos, 
as quais foram a partir daí transformadas 
em ações e metas para o ano de 2012. Neste 
momento, foi reafirmado a importância e 
o valor dos sonhos, dos desejos, da utopia. 
Mas, a utopia que busca meios para atingir 
aquilo que é desejado.
Grupo 1- “disponibilizar outros equipa-
mentos tecnológicos como impressora, câ-
mera fotográfica, filmadora para os alunos; 
Adequar o currículo as tecnologias, garantir 
a continuidade com cursos e oficinas de ca-
pacitação, trabalhar com projetos interdis-
ciplinares...”.

Grupo 2- “Em 2012, que o laboratório de 
informática funcione,  internet rápida, que a 
sala de recurso atenda as necessidades; ade-
quar o projeto UCA e as outras tecnologias 
ao currículo da escola; técnico permanente 
na escola; executar as ações do Progitec e 
avaliar”. 

Após apresentação dos grupos, todos 
assistiram ao vídeo que foi editado com 
os depoimentos já referidos no primeiro 
momento deste trabalho. Foi um momento 
ímpar! Perceber que todas as ações da escola 
são apreendidas por todos aqueles que fazem 
parte da vida da escola, que de forma direta 
ou indireta todos são afetados com elas e suas 
ações afetam os demais foi emocionante. A 
emoção e o entusiasmo da mãe que também 
é funcionária e se sente privilegiada pelo fato 
de seu filho estudar numa escola que tem 
computador na sala de aula enquanto seus 
ex-colegas não têm esse recurso. 

A sensibilidade de uma aluna ao per-
ceber que o processo educacional torna-se 
mais exitoso e significativo quando há 
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envolvimento, que o interesse e motivação 
dos alunos aumentaram quando perceberam 
que alguém se preocupava com eles: “[...] e 
foi muito bom, porque teve envolvimento 
de todos, porque teve ajuda, muitos alunos 
estavam desinteressados, mas, quando 
veio ajuda, aí eles se interessaram, porque 
alguém tava se preocupando com eles.”

A fala toda encabulada de um avô que 
reconhece a importância e a necessidade das 
tecnologias estarem inseridas no cotidiano 
da escola e compara o uso e a incorporação 
das TIC ao aprendizado com o ABC de anti-
gamente.

Quanto ao Projeto Formação Brasil, 
avaliou-se que os aspectos positivos foram: 
encontros dinâmicos; o tempo do encontro é 
bem aproveitado; as atividades são encami-
nhadas com clareza; proporcionando troca de 
experiências e a presença dos pesquisadores 
da UNIR na escola. Como aspectos negativos 
da formação foram apontados: pouco tempo 
destinado ao estudo dos módulos (especial-
mente 3a); falta de oficinas das ferramentas 
do laptop.

Estas atividades levaram à avaliação 
do plano estratégico que fora elaborado 
pela equipe gestora (diretor e vice-diretor, 
supervisora e coordenadora UCA), em 2010. 
Este constava apenas com algumas ações 
e metas, mas foi ampliado com o resultado 
da apresentação dos grupos e sugestões para 
serem implementadas no ano de 2012. Foi 
marcante o desejo de adequar a proposta 
curricular da escola às novas tecnologias e 
dar continuidade às atividades utilizando 
não só o laptop educacional, mas, incluindo 
todas as mídias e tecnologias disponíveis na 
escola. 

Este momento foi muito rico, pois, de 
certa forma, propiciou-se uma breve avalia-
ção institucional na qual ficou claro o papel 
e a importância de cada um que faz parte 
do processo educacional. E a certeza de que 
o planejamento participativo das ações é o 
caminho que assegura sucesso nesta emprei-
tada de oferecer educação com qualidade 
e garantir a permanência com sucesso do 
aluno na escola.

Coube à Supervisora Pedagógica e à 
Coordenadora do UCA na Escola a sistema-
tização do PROGITEC com base no levanta-
mento, avaliação e propostas aprovadas pelo 
grupo. O resultado do planejamento partici-
pativo foi apresentado como o PROGITEC 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Professor Irineu Antônio Dresch no Seminá-
rio de Tecnologia organizado pela Secretaria 
de Estado da Educação (SEDUC) de Rondô-
nia, em dezembro de 2011.

Marcou-se um encontro para a Semana 
Pedagógica com a intenção de discutir e apro-
fundar o estudo sobre Integração das Mídias 
e Tecnologias ao Currículo, o qual ocorreu 
em fevereiro de 2012 com a participação 
de pesquisadoras da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR) que acompanham a 
implantação do Projeto UCA em Rondônia. 

Neste encontro, o trabalho apresentado 
no Seminário de dezembro foi discutido 
com toda a equipe de professores da escola 
e um frutífero diálogo orientou a decisão de 
implantação das ações e metas estabelecidas 
no PROGITEC, para integração não só dos 
recursos tecnológicos ao currículo, mas 
também dos vários projetos já existentes na 
escola.

Os professores e professoras falaram 
das atividades que vinham desenvolvendo e 
como estavam utilizando os computadores 
móveis com seus alunos e ficou evidente que 
vários já trabalhavam com projetos, com ou 
sem a utilização das mídias disponíveis na 
escola. 

As discussões conduzidas pelas pes-
quisadoras analisaram os planejamentos 
anuais existentes, utilizando o conceito de 
currículo como processo social que se cria 
e se transforma na interação dos currículos 
prescritos por especialistas externos, das 
condições materiais existentes na escola, da 
formação dos professores e sua prática em 
sala de aula (currículo em ação) e de sua ava-
liação. O currículo que vai se transformando 
quando estes diferentes níveis interagem no 
interior da escola resultam em aperfeiçoa-
mento do currículo ao mesmo tempo em que 
promovem desenvolvimento profissional dos 
professores. (MARTINES, 2005).

 Estas discussões contribuíram para 
orientar o desenvolvimento dos projetos por 
grupos de professores que passaram a cola-
borar na integração de conteúdos curricula-
res com as tecnologias, de forma interdisci-
plinar. Em setembro de 2012, no V Encontro 
da Equipe UCA / RO, a escola apresentou 
um balanço das atividades do PROGITEC 
que estão sendo desenvolvidas e emocionou 
os participantes com a apresentação de um 
grupo de alunos/as demonstrando, em uma 
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programação especial da Rádio Escola, como 
vem se dando a integração dos conteúdos 
curriculares com as tecnologias e os projetos 
desenvolvidos nessa instituição.

Atualmente, todo o corpo docente está 
participando de formação continuada na 
área de Tecnologia Educacional (cursos do 
ProInfo Integrado, Introdução à Educação 
Digital, Ensinando e Aprendendo com as TIC 
e oficinas). As dificuldades iniciais foram su-
peradas, com as mídias e tecnologias sendo 
incorporadas ao dia a dia da escola, criando-
se uma nova cultura escolar nesta escola da 
zona rural. 

A equipe escolar acordou com os forma-
dores que a Avaliação é uma necessidade e 
obrigação de todos os envolvidos no processo 
educacional e se torna produtiva, a partir do 
momento que se caracteriza como democráti-
ca e dialógica. Neste sentido, a escola precisa 
centrar sua atenção nos processos, relações, 
decisões e resultados das ações, contemplar 
e incorporar os resultados obtidos não só da 
avaliação da aprendizagem, mas, também de 
todos os demais processos que são inerentes 
à vida dinâmica da escola.

Além dos resultados já relatados, outro 
dado positivo é o desempenho acadêmico dos 
alunos: a escola, que no ano 2009 apresenta-
va 4.8 de IDEB para o segmento 1º ao 5º ano 
e 3.7 para o IDEB do  6º ao 9º,  teve um salto 
qualitativo no ano de 2011 para 5.0 (IDEB do 
6º ao 9º ano). Os alunos 1º ao 5º ano não 
foram submetidos à avaliação. E ao longo do 
ano de 2012, o PROGITEC já foi avaliado, 
as algumas ações e metas reprogramadas e/
ou adequadas. Também já aconteceram três 
encontros com intuito de avaliar e adequar 
a proposta curricular da escola ao uso das 
mídias e tecnologias. 

Considerações finais
A escola que procura atender as exigên-

cias da atualidade tem necessariamente que 
se render a uma prática de planejamento 
participativo e ao uso das novas tecnologias, 
para assegurar o envolvimento de todos 
e despertar em cada um o sentimento de 
pertença. Pois, quando isto acontece, o com-
prometimento com as ações e a co-responsa-
bilidade é certeira. 

Vale ressaltar que a incorporação das 
diferentes mídias (TV e Vídeo, impressa, 
Rádio, informática) à prática pedagógica tem 

trazido aulas mais dinâmicas e planejadas, 
projetos interdisciplinares como: Rádio Es-
cola, Jornal Escolar, Projeto Xadrez, Feiras 
Literárias e adesão do uso do computador 
por parte de 99% dos professores. 

Para os pais, alunos, gestores e profes-
sores, o Projeto UCA e a formação trouxe 
para toda comunidade da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Professor Irineu 
Antônio Dresch, oportunidades iguais de ad-
quirir conhecimentos significativos, desen-
volver-se plenamente, incluir-se no mundo 
digital e conquistar um lugar na sociedade 
globalizada.
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TIC e ensino de LE: possibilidades como recurso no processo de 
ensino/aprendizagem da Língua Espanhola

Silvana Suelen Mendonça Mesquita
Maurilio Ramon da Silva dos Santos
Wagner Barros Teixeira
Universidade Federal do Amazonas

Ao longo dos anos, desde a década 
dos setenta, os recursos tecnológicos vêm 
ganhando cada vez mais espaço dentro da 
realidade dos ambientes de aprendizagem, 
aumentando, assim, a possibilidade de o do-
cente trazer para a sala de aula novidades, a 
fim de que os estudantes tenham motivação 
em aprender um novo idioma. Sobre a ques-
tão, Kenski (2003, p. 75) afirma que “[…] 
novas tecnologias e velhos hábitos de ensino 
não combinam”. 

Sua posição é a de que o professor tem 
que buscar constantemente novas alternati-
vas para que o processo de ensino-aprendi-
zagem possa ocorrer de maneira agradável 
e prazerosa, favorecendo seus alunos e, ao 
mesmo tempo, adequando-se às novas reali-
dades oriundas dessa busca. A pesquisadora 
considera que,

[...] jornais, revistas, rádio, cine-
ma, vídeo etc. são suportes midiá-
ticos populares,com enorme pene-
tração social. Baseados no uso da 
linguagem oral, da escrita e da 
síntese entre som, imagem e mo-
vimento, o processo de produção e 
o uso desses meios compreendem 
tecnologias específicas de informa-
ção e comunicação, as TIC (2007, 
p.28).

Neste artigo, utilizamos a primeira pes-
soa do plural por ser pensado, elaborado e 
escrito por três pesquisadores com interesse 
comum em investigar o uso das TIC, refletin-
do dessa maneira uma parceria. Fazemos al-
gumas considerações sobre o uso das TIC em 
aulas de Espanhol como Língua Estrangeira, 
através de duas mídias sociais: os blogs e o 
Facebook, objetos de nossa investigação.

Retomando a discussão, no Brasil, o uso 
da Internet e das novas tecnologias têm sido 
uma realidade nos últimos anos em face às 
facilidades que as Tecnologias da Informação 
e da Comunicação - TIC promovem. Sendo 
utilizadas como recurso em sala de aula e 

também fora do ambiente escolar, aumentam 
as possibilidades de se obter informações e, 
dessa forma, tornar a aprendizagem mais 
interativa. Lévy (2004) enfatiza que as mí-
dias que estão inseridas nas TIC favorecem o 
avanço na disseminação do conhecimento e 
nas interrelações produzidas por elas.

Ao considerarmos o contexto da cidade 
de Manaus/AM, podemos afirmar que o uso 
das TIC por professores do ensino médio, nos 
dias atuais, segue caminhando lentamente, 
visto que existem percalços que dificultam 
sua efetivação.

Conforme Galán e Teixeira (2012, p. 
08),

[…] las TIC acompañan todos los 
avances en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje […] no siempre 
esa actualización ocurre, y eso 
por variados motivos, los cuales 
alcanzan a las múltiples instan-
cias relacionadas al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Y lo que 
más nos llama la atención es que 
todavía ocurren muchas prácticas 
metodológicas en la clase conside-
radas ya ultrapasadas, resumién-
dose, muchas veces, solamente a la 
exposición. 

Ficam claros alguns desses percalços. 
A falta de capacitação e preparação para o 
uso das TIC em sala de aula, como também 
o fator tempo, configuram algumas das difi-
culdades encontradas pelos docentes, pois, o 
comportamento que deveria ser de um “[...] 
professor que se coloca como facilitador, 
incentivador ou motivador da aprendizagem, 
que se apresenta com a disposição de ser uma 
ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem 
(MASSETO et al 2000, pp. 144,145)”, acaba 
sendo o oposto do esperado. 

Pierre Lévy (2004, p. 07) considera que:
Novas maneiras de pensar e de 
conviver estão sendo elaboradas 
no mundo das telecomunicações e 
da informática. As relações entre 
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os homens, o trabalho, a própria 
inteligência dependem, na verda-
de, da metamorfose incessante de 
dispositivos informacionais de to-
dos os tipos. Escrita, leitura, visão, 
audição, criação, aprendizagem 
são capturados por uma informá-
tica cada vez mais avançada.

Corroborando com esse pensamento e 
ampliando-o, Kenski (2007, p. 23), afirma 
que,

As novas tecnologias de informa-
ção e comunicação, caracteriza-
das como midiáticas, são, portan-
to, mais do que simples suportes. 
Elas interferem em nosso modo de 
pensar, sentir, agir, de nos relacio-
narmos socialmente e adquirirmos 
conhecimentos. Criam uma nova 
cultura e um novo modelo de socie-
dade.

Sob essa ótica, o docente, consciente 
das mudanças proporcionadas pelas TIC, 
deve buscar romper paradigmas para contri-
buir no processo de ensino/aprendizagem, 
formando pessoas capazes de construir e ter 
um espírito crítico e reflexivo, oportunizando 
ao aluno os aspectos do conhecimento e do 
uso das TIC, entre elas as mídias sociais, 
orientados a uma nova cultura.

No contexto atual da capital amazo-
nense, observamos em nossas investigações 
preliminares que os docentes de Língua 
Espanhola não utilizam as TIC como recurso 
em sala de aula, diferentemente do observa-
do na realidade de cidades do sul e sudeste 
brasileiros, por exemplo, onde há dados e 
experiências positivas com relação ao uso 
das TIC.

Diante dessa realidade, faz-se necessá-
rio que o professor busque diferenciais para 
sua prática, adotando posturas inovadoras e 
formas de ensinar/aprender Línguas Estran-
geiras, especificamente a Língua Espanhola, 
muito presente na sociedade amazonense, 
por se tratar de idioma oficial dos países 
vizinhos ao estado, e, ainda, após a sanção 
da lei 11.161/05, que tornou obrigatória a 
oferta do ensino desse idioma neolatino nas 
escolas brasileiras do ensino médio, abrindo 
um espaço positivo na divulgação da língua e 
cultura(s) dos países hispânicos. 

Cabe aqui levantar alguns questiona-
mentos: será que o docente tem consciência 

dessa nova realidade midiática? Existe 
interesse por parte desse professor para que 
promova inovações e mudanças em sua prá-
xis? Quais são as potenciais dificuldades que 
o docente enfrenta(rá) para efetivar essas 
mudanças?

De acordo com Teixeira (2011, p. 109),
Em se tratando do quesito motiva-
ção, percebe-se uma imensa lacu-
na na tradição da prática didática 
em salas de aula de LE, com ativi-
dades que tornam o aprendizado 
estanque, repetitivo, cansativo e 
nada significativo para o discente, 
posto que, muitas vezes, o profes-
sor, cercado ou desestimulado por 
inúmeras circunstâncias, acaba 
não lançando mão dos recursos 
adequados que poderiam tornar 
suas aulas de LE mais interesantes 
e o processo de ensino-aprendiza-
gem mais eficaz e atraente para os 
alunos. 

Além dos conhecimentos pedagógicos 
que se espera que o professor já tenha 
adquirido por meio de sua formação, como 
mediador, assume um papel importante 
como sujeito no processo de ensino/aprendi-
zagem, tendo que conhecer, dominar e saber 
utilizar tecnologias que há alguns anos não 
faziam parte da rotina do trabalho docente, 
como saber usar o computador, o que influi 
diretamente em sua prática docente.

No entanto, não basta ter todo esse 
conhecimento, se outros fatores externos, 
como os institucionais, os problemas de 
material e espaço físico adequados, a falta 
de tempo, entre outros, não permitam que 
utilize adequadamente e efetivamente as TIC 
em suas aulas.  

Essas são algumas das dificuldades 
enfrentadas pelos docentes em sua práxis 
diária, que podem levar mesmo os mais 
conscientes ao desinteresse pelas tentativas, 
muitas vezes desgastantes e frustrantes, de 
inovar.

A seguir, traçamos um breve panorama 
histórico, com vistas a fornecer subsídios 
para tentarmos entender as mudanças ocor-
ridas na prática docente durante os anos, em 
decorrência das transformações das Tecnolo-
gias da Informação e da Comunicação – TIC.

Ensino de línguas mediado pelo uso 
das TIC: breve panorama histórico 
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A tecnologia é apresentada como um 
conjunto de conhecimentos científicos e téc-
nicos que o homem criou e continua criando 
para melhorar as condições de trabalho e 
vida, além de potencializar as suas ações, 
mudando o futuro constantemente. Mas 
esse termo não é atual. Podemos chamar de 
tecnologia tudo que contribuiu para resolver 
determinado problema. A escrita é uma for-
ma de tecnologia, e sua criação remonta de 
muito tempo.

Segundo Paiva (2008, p. 2), no século 
I a. C., os textos começaram a ser escritos 
em papiros, feitos com pele de animais, e, 
posteriormente, ao códex, que mais se as-
semelhou com o livro, pois já se registrava 
a informação na horizontal, frente e verso, e 
se podia virar a página, o que não existia no 
papiro.  Séculos depois, em 1442, a criação 
da imprensa revolucionou a tecnologia de 
imprimir livros, mas estes só eram acessíveis 
à classe privilegiada, pois eram caros. Ao lon-
go do tempo, a leitura foi proibida por vários 
regimes totalitários, como a Igreja Católica, o 
Nazismo e a Ditadura.

No ensino de LE, as gramáticas foram 
os primeiros livros a serem usados, em que 
o importante era o aluno aprender a sintaxe 
de uma língua. Depois, apareceram os livros 
com ilustrações para auxiliar a memorização 
de palavras.

Os chamados recursos audiovisuais 
estão presentes há alguns anos na história 
recente do ensino de línguas, tendo sido in-
troduzidos a partir do método audiolingual, 
em meados dos anos 60 e 70, e tiveram uma 
grande influência no ensino de línguas. 

O processo de ensino-aprendizagem 
de LE mediado pelas TIC tem um grande 
avanço a partir da Segunda Guerra Mundial, 
época em que soldados americanos precisa-
ram conhecer o idioma de seus inimigos para 
promover estratégias de guerra, fazendo com 
que surgissem novas abordagens metodoló-
gicas, como o Método Direto.

Com o surgimento do gravador, após a 
Segunda Guerra Mundial, os linguístas se de-
ram conta de que seria um recurso útil para 
o ensino-aprendizagem de línguas. Investiu-
se, então, muito dinheiro em laboratórios de 
línguas, vistos como fundamentais para o 
processo de ensino-aprendizagem de língua 
estrangeira.

A partir da década de 80, o advento 
de novas tecnologias dinamizou as aulas de 

LE. O uso do videocassete e de imagens em 
movimento modificou o ensino de línguas, 
possibilitando uma aproximação maior dos 
estudantes à língua meta. 

Logo surgiu o computador, também 
peça fundamental, devido aos recursos mul-
timeios e às novas tecnologias que trouxe 
para o processo de ensino-aprendizagem, 
sendo potencializado com o advento da in-
formática. Mas o computador também sofre 
certa restrição nas escolas, como o bloqueio 
a certas páginas, às redes sociais e até aos 
vídeos.

À medida que o mundo foi evoluindo, 
surgiram novos aparelhos eletrônicos, novas 
tecnologias, substituindo os já existentes: 
televisores, rádios-gravadores, projetores, 
entre outros, todos trazendo inovações à(s) 
maneira(s) de ensinar-aprender de um modo 
geral, e bem específico no caso das LE. O 
computador, uma das mais recentes desco-
bertas tecnológicas, apoiado por mídias que 
se desenvolveram aos poucos: disquetes, CD, 
CD-ROM, potencializou a interatividade em 
sala de aula.

No entanto, a maior das ferramentas 
surgiu pelos anos 90. A Internet expandiu 
ainda mais o poder da interação dentro e fora 
das salas de aula. Segundo (PIÑOL, 2003), 
é fonte infinita de materiais autênticos em 
LE, ferramenta de comunicação entre as 
pessoas, arquivo de sugestões didáticas para 
professores e ainda formação contínua para 
os docentes. 

Com a possibilidade de criar páginas 
Web, blogs, e-mail e outros mais, a forma de 
comunicação foi alterada significativamente. 
Não só a rede mundial de computadores 
avançou, como também o próprio computa-
dor se aperfeiçoou, acompanhado de novos 
equipamentos, dentre eles o projetor de 
slides, hoje muito útil em aulas de LE (TEI-
XEIRA, 2010). 

Por essa razão, ressaltamos que os 
professores de LE, buscando acompanhar os 
avanços tecnológicos, devem utilizar as TIC, 
especialmente a Internet, e todas as ferra-
mentas tecnológicas e mídias suportadas por 
ela, mas sempre de forma planejada, com 
vistas a despertar o interesse dos alunos para 
a pesquisa e a comunicação. A seguir, tece-
mos algumas considerações sobre algumas 
dessas mídias, foco de nossas investigações.
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TIC e mídias sociais como mediado-
ras para as práticas pedagógicas

Em se tratando de possibilidades no 
processo de ensino-aprendizagem da Língua 
Espanhola, as TIC servem como recurso e 
motivação na mediação entre os sujeitos par-
ticipantes, professor e aluno, que interagem 
de maneira colaborativa. Para Kenski (2003 
p. 116), “[...] na medida em que os participan-
tes da comunidade se sentem confortáveis e 
identificados pelo ambiente construído nas 
interações com os demais membros, eles 
permanecem e atuam com mais freqüência”.

Nessa perspectiva, Márquez (2000, 
p.02 ) considera que,

Las Tecnologías de la Información 
y las Comunicación (TIC) son in-
cuestionables y están ahí, forman 
parte de la cultura tecnológica que 
nos rodea y con la que debemos 
convivir. Amplían nuestras capa-
cidades físicas y mentales. Y las 
posibilidades de desarrollo social.

Conhecendo essas possibilidades, o 
professor que em sua formação teve acesso 
às TIC e, consequentemente, às mídias 
sociais, consciente das inovações inerentes 
a essas novas possibilidades, idealmente 
deve realizar sua práxis não só utilizando 
as ferramentas e abordagens tradicionais 
como aulas expositivas, pincel e lousa, mas, 
principalmente, lançando mão dos recursos 
oriundos do uso das TIC e das mídias sociais, 
como sugerem os PCN (BRASIL, 1999): 

Para práticas novas de linguagem, 
como as que ocorrem na comuni-
cação mediada pelo computador, o 
educador idealmente tem de fazer 
uma análise própria das regras 
que estruturam a linguagem nes-
se contexto novo. Ele tem de levar 
em conta que as regras aqui não 
serão apenas de “gramática” no 
sentido tradicional, mas também 
dirão respeito à interação entre as 
várias modalidades de linguagem 
presentes nessa prática nova.

 
Uma experiência bem sucedida com o 

uso das TIC em sala de aula, especificamente 
por meio do uso de blogs como recurso, é 
realizada em Santa Catarina, em uma escola 
municipal, que desenvolve o uso de blogs 
para fins educativos desde 2006, trabalhan-
do com projetos interativos com várias dis-

ciplinas. Atualmente, continua envolvendo 
tanto alunos como professores. Esse projeto 
foi veiculado na revista digital Nova Escola 
(2006) com o tema Inclusão Digital, onde se 
relatam os avanços das tecnologias, trocas de 
informações e experiências dos alunos por 
meio do uso de blogs. Ainda que não seja o 
blog em Língua Espanhola, conforme relata 
em sua dissertação a pesquisadora Heloísa 
Lanza (2007), são blogs com fins educativos, 
voltados para educar a partir do uso das no-
vas tecnologias. A autora afirma que a partir 
de inquietações surgidas em seu Mestrado 
em Linguística Aplicada sobre o uso pedagó-
gico de blogs, acabou criando uma proposta 
de material didático para esse fim, depois de 
observar que não havia blogs voltados para o 
ensino-aprendizagem de E/LE. Em Manaus, 
podemos citar uma experiência com uma 
escola estadual que trabalha com o uso de 
blogs para divulgação dos eventos escolares. 
Seu blog é administrado por alunos com a 
supervisão de uma professora.

Outra experiência que merece destaque 
propôs o trabalho com o Facebook, realizada 
pelo professor de Tecnologia de Informação 
Rafael Lamardo, que declarou, em reporta-
gem ao portal de notícias Estadão (2012) ser 
a rede que tem uma maior facilidade, já que 
configura a relação professor-aluno de forma 
melhor, e recebe a contribuição dos alunos 
sobre novos conteúdos sobre o assunto deba-
tido em classe. A rede social traz páginas que 
promovem o ensino da Língua Espanhola, 
como Bom Espanhol e Espanholito – Estu-
dantes de Espanhol, que apresentam infor-
mações acerca da língua e da literatura. São 
duas páginas desenvolvidas para estudantes 
brasileiros de espanhol. Ambas também pos-
suem sites, para mais informações.

O uso de blogs como recurso nas 
aulas de E/LE 

Nos dias atuais, é inevitável nos deparar 
com alunos conectados a novas tecnologias – 
e novas mídias. Dada essa realidade, os blogs 
têm sido uma ferramenta que se apresenta 
como recurso para o professor em sala de 
aula, possibilitando a produção de conhe-
cimento também de forma autônoma pelo 
aluno no processo de ensino/aprendizagem, 
ao mesmo tempo em que promove interação 
e motivação entre os participantes.

Segundo Baralo (1999, p.9, Apud TEI-
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XEIRA, 2011) que considera a motivação 
como um dos fatores relevantes para a aqui-
sição da LE, percebemos que,

Se o interesse e a necessidade para 
se adquirir uma nova língua fo-
rem fortes, o processo de aquisição 
de LE seguirá passos certeiros e 
avançará gradativamente. Mas, 
se ao contrário, não existir uma 
motivação verdadeira, o que se 
aprende permanecerá na memória 
por um curto prazo e desaparecerá 
facilmente. 

No entanto, acreditamos que o fator mo-
tivação na prática diária do professor em sala 
de aula de LE acaba não sendo contemplado, 
visto que, por vários problemas, o docente 
acaba não utilizando ferramentas que pode-
riam deixar suas aulas mais interessantes e 
motivadoras (TEIXEIRA, 2011).

Uma dessas ferramentas são os blogs, 
que surgiram a partir da década de 1990, com 
o nome weblog. Em 1999, esse nome sofreu 
uma abreviação, passando a ser conhecido 
por blog, considerado ferramenta dinâmica 
e com uso associado a um diário virtual, tido 
como espaço pessoal (ZAGO, 2008). 

A partir de então, não parou de crescer, 
havendo sua disseminação na Internet, prin-
cipalmente devido às facilidades de criação 
de um blog. Ao longo dos anos, com sua 
popularização, foram surgindo vários tipos 
de blogs, sendo o Blogger (2006) um dos 
mais conhecidos e utilizados, pois permite a 
criação e publicação de postagens diárias – 
os chamados blogs educativos.

Ao utilizar o blog, uma das ferramentas 
midiáticas que pode auxiliá-lo em sua prática 
diária, o professor se depara com um cenário 
marcado pelas potencialidades oferecidas 
por essa mídia social, dentre elas, a dinâmica 
maior na comunicação, possibilitando moti-
vação e maior envolvimento das pessoas, e 
proporcionando um ambiente de construção 
do conhecimento, a possibilidade do uso de 
vídeos, textos, imagens, sons, links, que são 
características dos blogs, e que geram um 
ambiente de diálogo, afetividade e colabora-
ção (ARAÚJO, 2009), dando autonomia para 
o usuário criar e compartilhar conteúdos.

A seguir, versamos sobre outra mídia 
social que pode ser utilizada por docentes em 
suas aulas, o Facebook.

Facebook em aulas de E/LE
O uso das redes sociais pelas pessoas 

no mundo continua crescendo a cada ano. 
Segundo o jornalista Nelson Cilo  em repor-
tagem feita ao site da Revista Isto é dinheiro 
(2012 ), com o tema  A revolução da Internet, 
afirma que  “Atualmente, 86% dos usuários 
da internet frequentam as redes sociais – 
como Facebook e Orkut – e quase 10% dos 
internautas brasileiros, cerca de 8 milhões 
de pessoas, acessam pelo celular”. Ao fazer-
mos uso dessas mídias, podemos conseguir 
atrair ainda mais a atenção dos alunos para 
as aulas.

Segundo Kirkpatrik (2011) o empresá-
rio Mark Zuckerberg aos vinte anos quando 
era estudante na área de tecnologia, estava 
criando o que seria uma rede social para 
conectar os estudantes da universidade, 
como forma de diversão. Isso aconteceu no 
ano de 2004. Ele e seu parceiro não imagi-
navam que o projeto iria ganhar adeptos tão 
grandes, começando por universidades dos 
Estados Unidos, atingindo o mundo inteiro. 
Era o Facebook.

O Facebook atraía tanta gente talvez 
pelo fato de que se deveria utilizar nome e 
dados reais do usuário, para não permitir 
perfis falsos que prejudicassem o servidor e 
divulgassem algo que, em realidade, não era 
verdadeiro.

A empresa teve apoio e investimento 
para crescer e ser, ainda hoje, uma rede que 
domina boa parte do planeta e do tempo das 
pessoas. É forma de comunicação, que une 
pessoas de diferentes crenças, ideologias, 
classes sociais, culturas, e línguas. Já foi 
utilizada, inclusive, como meio para unificar 
protestos sociais e políticos a nível global.

O Facebook possui uma estrutura 
simples e tem como objetivo a comunicação 
entre as pessoas e o compartilhamento de in-
formações. É um site gratuito, que possibilita 
também a criação de páginas sobre qualquer 
assunto. Possui configurações de privacidade 
para restringir o acesso de informações de 
cada usuário. Por ser veículo de comunica-
ção, a possibilidade de ser trabalhado em sala 
de aula abre novos horizontes, permitindo a 
presença de exemplos autênticos da língua 
meta.

Criar uma página para mostrar infor-
mações a respeito do aprendizado ou conhe-
cimentos adquiridos nas aulas se torna mais 
fácil do que organizar um website, pois não 
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se exigem tantos conhecimentos em webde-
sign. Pesquisar informações que levarão por 
hiperlinks ao acesso de mais páginas à dispo-
sição do aluno poderá trazer benefícios, tal-
vez inatingíveis numa aula tradicional, como 
a busca e o estímulo à curiosidade, para que o 
aluno saiba mais sobre determinado assunto. 
Há vários recursos que podem ser utilizados 
para potencializar a interação e as aulas: os 
amigos podem acompanhar o processo atra-
vés do Feed de Notícias; os grupos virtuais 
são opção para auxiliar no aprendizado, 
uma vez que podem ser debatidos assuntos 
em classe e o compartilhamento de maiores 
informações; a partir das configurações de 
privacidade, pode-se alertar ao aluno sobre 
responsabilidade e controle sobre as infor-
mações pessoais que estão sendo expostas na 
rede, entre outros.

Realidade manauara: breve análise 
e encaminhamentos

Lembramos que ainda estamos investi-
gando o uso das TIC – e das mídias sociais – 
como recurso no processo de ensino-apren-
dizagem de LE, sendo o estudo voltado para 
Língua Espanhola, baseado em levantamen-
to bibliográfico e telematizado e também de 
relatos de professores colaboradores. 

Como ainda estamos em fase de estudo 
e análise, não há dados conclusivos defini-
tivos. Esperamos poder colaborar para a 
discussão em torno da temática em questão, 
com foco voltado para nossa região, a cidade 
de Manaus/AM.

Dessa forma, após analisar as experiên-
cias relatadas e observadas no decorrer da 
pesquisa, verificamos que usar as TIC como 
recurso em sala de aula para muitos docentes 
ainda é uma prática distante de seu cotidia-
no, pois requer uma maior preparação das 
aulas e também a capacitação do docente. 

No que concerne ao contexto da cidade 
de Manaus/AM, o que se observa, no caso 
específico da Língua Espanhola no ensino 
médio nas escolas públicas, é que a utilização 
das TIC em sala de aula no processo de en-
sino-aprendizagem tende a ser considerada 
pelos professores sem importância, visto que 
ainda não perceberam as potencialidades do 
uso das novas tecnologias.

Fazendo um levantamento bibliográfico 
em sites de buscas como o Google (www.
google.com.br), jornais A crítica (www.

acrítica.uol.com.br) e Diário do AM (www.
diario24am.com) e no próprio site da Secre-
taria de Educação do Estado do Amazonas 
(www.seduc.am.gov.br) para investigar se 
os docentes incorporaram as novas tecno-
logias e mídias sociais em suas práticas, não 
encontramos nenhum perfil de professores 
de Língua Espanhola que indique o uso de 
blogs e do Facebook como recurso em sala 
de aula. Mas por que isso ocorre em meio à 
era da tecnologia e da comunicação? Por que 
docentes que vivem e atuam na capital de um 
Estado da nação, com quase dois milhões de 
habitantes não inovam sua práxis?

Uma das justificativas para essa realida-
de na capital amazonense pode ser, de acor-
do com Galán e Teixeira (2012), o escasso 
tempo disponível, o despreparo do docente, 
como também a comodidade e a perpetuação 
das aulas expositivas com foco na gramática, 
mantendo o modelo tradicional de ensino 
de línguas, o que implica numa postura 
negativa e conservadora frente ao que dizem 
os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(BRASIL, 1999) sobre o uso da Internet e das 
mídias sociais como recurso em sala de aula. 
Segundo as sugestões, é importante que o 
aluno seja capaz de utilizar diferentes tipos 
de informação, de ferramentas tecnológicas 
para formar novos conhecimentos, o que 
uma LE possibilita.  

Considerando que hoje em dia os alunos 
são adeptos das novas tecnologias, e que esse 
fato não pode ser ignorado, entendemos que 
o professor deve estar atualizado e adequar 
suas práticas à nova realidade, lançando mão 
das TIC, mesmo que aparentemente haja 
pouco tempo, e, ainda, se possível, usar as 
mídias sociais, como os blogs e o Facebook, 
ferramentas que podem auxiliá-lo dentro 
e fora do ambiente escolar, possibilitando 
o processo de ensino-aprendizagem de LE 
presencialmente ou à distância. 

Hoje em dia, ainda são poucos os docen-
tes que utilizam os blogs como recurso em 
sala de aula, no contexto da cidade de Ma-
naus/AM.  O que encontramos foram poucos 
blogs, criados e mantidos por escolas, para 
divulgação de eventos. Entretanto, nenhum 
voltado para o ensino/aprendizagem da Lín-
gua Espanhola. No Facebook, a utilização de 
grupos virtuais parece estar mais evidente no 
Ensino Superior, talvez porque os alunos são 
mais críticos.

Ainda que as TIC ofereçam múltiplas 



1324

possibilidades, como no caso dos blogs e do 
Facebook, a realidade observada nas escolas 
públicas da cidade de Manaus/ AM é de que 
os docentes tendem a não dar importância 
a seu uso por diversos motivos. Além disso, 
muitas escolas oferecem aos professores re-
cursos tecnológicos sem oferecer ao docente 
uma formação ou preparação adequada ao 
uso dos mesmos. 

Por conta desta realidade, faz-se ne-
cessário buscar informações aprofundadas 
sobre a formação desses docentes no âmbito 
acadêmico, mesmo sabendo que já existam 
pesquisas sobre esse tema, para que possa-
mos investigar quais dificuldades enfrentam 
em sua prática em sala de aula com o uso das 
TIC – e das mídias sociais, como recurso, 
com vistas, inclusive, a se propor possíveis 
avanços à educação manauara.
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As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC): 
refletindo o gênero no currículo de língua estrangeira e seu es-

paço na cultura na Amazônia Ocidental

Sílvia Maria Januário Alves
Jannice Moraes de Oliveira Cavalcante
Universidade Federal do Acre

O termo currículo vem da palavra latina 
“scurrere” que significa correr e se refere a 
um percurso que deve ser realizado, envol-
vendo também a sua representação (GOOD-
SON, 1995; SACRISTÁN, 2000). De acordo 
com Sacristán (2000) “a escolaridade é um 
percurso para os alunos/as, e o currículo é 
seu recheio, seu conteúdo, o guia de seu pro-
gresso pela escolaridade” (p.125). Conforme 
o autor, o currículo passa a assumir um 
sentido de síntese das reivindicações acadê-
micas representando o fundamento dos fins 
previstos. 

Nossa sociedade vive tempos de grandes 
e profundas transformações, na qual todas as 
instituições passam por mudanças, sendo a 
escola a mais afetada de todas. As mudanças 
do mundo contemporâneo afetam as práticas 
sociais que produzem novas necessidades, 
que afetam diretamente a educação. Nesse 
contexto de globalização, a Língua Inglesa, 
como um meio de facilitar a comunicação e o 
comércio entre os povos, vem sendo inserida 
no currículo de Ensino Médio de diversos 
países servindo a uma série de propósitos 
internacionais. É a língua da diplomacia e 
o instrumento que dá acesso à tecnologia. 
Ensinar, portanto, essa língua nas escolas 
significa fazer o aluno compreender e parti-
cipar desse mundo.

Percebemos a necessidade de transfor-
mação tanto na escola quanto na sua estru-
tura uma vez que o ideário modernista com 
seu projeto de educação pública apresenta-se 
bastante limitado. A escola tem-se mostrado 
elitista desde o início de sua formação con-
tribuindo, assim, para o aumento das dife-
renças individuais e um descrédito do futuro 
(SACRISTÁN, 2000).

Costuma-se dizer que não é possível 
pensar em educação sem, simultaneamente, 
pensar em cultura e nas relações existentes 
entre ambas. A educação, enquanto processo 
dialógico, supõe um contato, uma transmis-
são e uma aquisição de conhecimentos, e 

também um desenvolvimento de competên-
cias, hábitos e valores que formam o conteú-
do da educação (FORQUIN, 1993).

Nesse sentido, o currículo passou a ser 
visto não como algo estático, mas como um 
elemento social e histórico em um contínuo 
fluxo de transformação. Da mesma forma, 
não é visto como um processo social necessá-
rio para transmitir valores e conhecimentos 
em um sentido geral, mas, ao contrário, 
como um processo de conflitos e lutas entre 
diferentes tradições sociais. Desse modo, 
o processo de formação de currículo é um 
processo social o qual interage com fato-
res lógicos, epistemológicos, intelectuais, 
interesses, rituais, conflitos simbólicos e 
culturais, propósitos ligados à classe, à raça 
e ao gênero. Nessa compreensão, o currículo 
é constituído de conhecimentos que são, 
em cada época, considerados socialmente 
válidos.

Silva (1995) observa que os conflitos 
que envolvem o currículo escrito têm dois 
significados: um simbólico e outro prático. 
Isso acontece quando as aspirações e inten-
ções inseridas no currículo escrito irão servir 
para avaliação e análise de uma escolariza-
ção. Pode-se afirmar que o currículo escrito é 
um excelente roteiro, uma fonte documental 
e foi uma forma escolhida para confirmar e 
estruturar uma instituição. 

Santos (1993) afirma que as disciplinas 
escolares foram construídas a partir de vá-
rios debates ocorridos no interior e também 
fora dos sistemas escolares, envolvendo os 
mais variados grupos e indivíduos. Goodson 
afirma que “as disciplinas escolares são 
construídas social e politicamente e os atores 
envolvidos empregam uma gama de recursos 
ideológicos e materiais à medida que prosse-
guem as suas missões individuais e coletivas” 
(1997, p. 43).

Santos (1993) classifica os fatores que 
interferem nas mudanças curriculares em 
internos e externos. Os fatores internos 
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são os que se relacionam com as condições 
de trabalho na própria área intelectual; os 
fatores externos são os que dizem respeito à 
política educacional e aos contextos econô-
mico, social e político. A importância desses 
fatores depende da tradição da disciplina, 
valorização acadêmica, sua durabilidade e 
o grau de organização de seus profissionais, 
sendo expressas nas associações acadêmicas, 
publicações políticas dos editoriais da área. 
Destarte, afirma-se que o peso dos fatores 
internos dependerá muito da maturidade da 
disciplina.

Goodson (1997) chama ainda a atenção 
para o papel dos sistemas educacionais na 
produção de padrões socialmente legítimos 
de professores, alunos, temas e atividades. 
À medida que os sistemas educacionais vão 
limitando as comunidades disciplinares, vão 
também promovendo opiniões a respeito 
das disciplinas escolares, e nesse sentido, é 
necessário compreender o papel que a Lín-
gua Inglesa cumpre na formação intelectual 
dos alunos do Ensino Médio na Amazônia 
Ocidental, a saber, no município de Cru-
zeiro do Sul - Acre. Nesse sentido, tanto os 
educadores quanto os demais profissionais 
envolvidos nas relações de ensino e apren-
dizagem defendem que é necessário realizar 
adaptações ao conhecimento quando este for 
destinado ao ensino. Teóricos como Saviani 
(1996) e defensores do senso comum confir-
mam essa ideia. 

Para alguns pesquisadores, as discipli-
nas escolares decorrem das ciências eruditas 
de referência (disciplinas produzidas e 
ensinadas em centros universitários originá-
rias de pesquisas com rigor metodológico), 
dependentes das produções das universida-
des, servindo como instrumento de “vulgari-
zação” do conhecimento produzido por um 
grupo de cientistas. O pesquisador francês 
Chevallard (1985) designa essa concepção 
como “transposição didática”.

Essa abordagem avalia a disciplina es-
colar dependendo do conhecimento erudito 
ou científico, o qual, para chegar à escola e 
vulgarizar-se, precisa de didática, que se 
encarrega de realizar a “transposição”. Uma 
“boa” didática deve evitar o distanciamento 
entre a produção científica e o que deve ser 
ensinado e também criar instrumentos me-
todológicos para transpor o conhecimento 
científico para a escola de uma forma ade-
quada.

Consideramos necessária a análise 
conjunta de diferentes posicionamentos 
na literatura sobre a cultura escolar a fim 
de dimensionar os espaços de discussões 
para que estejam pautados na construção e 
melhoria do ensino no Brasil, especialmente 
na região Amazônica, especificamente no 
estado do Acre. Acreditamos que para reco-
nhecer o espaço escolar onde trabalhamos 
devemos incluir professores e alunos como 
fonte provedora de conhecimento multidis-
ciplinar e promover, assim, a troca de ideias 
nas dimensões teórico-metodológicas da 
educação brasileira. Para isso, faz-se neces-
sário estabelecer as finalidades de cada uma 
das disciplinas, diferenciar os conteúdos a 
serem ensinados e definir os métodos a fim 
de se garantir a assimilação dos conteúdos e 
avaliação da aprendizagem.

O ensino de inglês no currículo es-
colar

O ensino de língua estrangeira de uma 
maneira formal surgiu com o decreto de 
1809, criando uma escola francesa e outra 
inglesa. Ressalta-se que a carta real assinada 
por D. João VI enfatizava a necessidade do 
ensino da língua inglesa no Brasil, já que 
essa língua estava bastante difundida e seria 
usada como desenvolvimento e riqueza do 
ensino público. 

A princípio, o ensino de Inglês foi 
apenas de cunho prático com a finalidade 
de formar profissionais brasileiros para 
atuar no mercado comercial inglês, além de 
contribuir para o desenvolvimento do Brasil 
e das relações comerciais com outros países. 
A partir de então, o Brasil vem mantendo o 
ensino de Línguas Estrangeiras no currículo 
das escolas de Ensino Fundamental e Médio. 
No entanto, o ensino e aprendizagem do 
francês ocuparam um espaço privilegiado 
devido às relações e trocas sociais, científicas 
e culturais entre o Brasil e a França. Por con-
seguinte, o francês se tornou requisito para 
ingresso no ensino superior, galgando posi-
ções de status em relação à língua inglesa.

Muitos autores têm discutido o prestí-
gio e expansão da língua inglesa na difusão 
de ações econômicas, políticas e sociais do 
mundo globalizado. Nos séculos XVI e XVII 
o inglês era considerado língua nacional; nos 
séculos XVIII e XIX era considerada língua 
imperial; a partir do século XX transformou-
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se em língua mundial significando poder e 
ascensão social. 

A garantia para a permanência do 
ensino de línguas do Brasil despertou a 
discussão e criação de parâmetros inseridos 
na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 4.024/61 
que mudou o currículo de ensino de “giná-
sio” e “científico” para 1º e 2º graus. Essa 
lei decretou que o ensino de uma Língua 
Estrangeira (LE) moderna seria o único do 
núcleo comum a ter obrigatoriedade apenas 
parcial para o 1º grau. E ainda recomendou 
a inclusão de uma língua estrangeira quando 
os estabelecimentos tivessem condições de 
ministrá-la de forma eficiente.

As LDB 4.024/61 e a 5.692/71 provo-
caram a redução na carga horária do ensino 
de Língua Estrangeira ignorando a sua im-
portância a partir da não obrigatoriedade da 
disciplina no núcleo comum do currículo da 
educação básica. De acordo com Leffa (1999), 
o parecer do Conselho Federal nº. 853/71 de 
12/11/1971 agravou ainda mais a situação 
determinando que a língua estrangeira fosse 
ensinada somente como uma disciplina 
adicionada na composição curricular das 
escolas.

O resultado dessa resolução excluiu o 
ensino da LE do 1º grau de muitas escolas, 
como também a redução da carga horária 
do 2º grau para até 1 hora semanal. Logo 
depois, com a reformulação da nova LDB de 
1996, o 1º e 2º graus foram substituídos por 
Ensino Fundamental e Médio, e ainda res-
saltou a obrigatoriedade de uma LE levando 
em consideração a aspiração intelectual e 
as condições sociais de cada comunidade 
escolar.  

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional N° 9.394, de 20/12/1996, 
Art. 26 §5° prevê a Língua Estrangeira 
como disciplina obrigatória desde o Ensino 
Fundamental a partir da quinta série, esta-
belecendo que sejam priorizados para esse 
ensino fatores históricos e consciência crítica 
sobre as trocas linguísticas efetuadas por 
diferentes povos. 

De acordo com os Parâmetros Curri-
culares Nacionais (PCN) de 1999 que com-
plementam a nova LDB, as Línguas Estran-
geiras Modernas recuperam a importância 
que durante muito tempo lhes foi negada. 
Essas línguas fazem parte de um conjunto de 
conhecimentos necessários que permitirão 
aos estudantes o acesso a várias culturas 

propiciando, assim, a integração do educan-
do ao mundo globalizado. Entretanto, ainda 
existem contradições diante da necessidade 
vigente em torno da apropriação intelectual 
de uma Língua Estrangeira no Brasil. 

Um exemplo que se remete à pós-mo-
dernidade e à educação é o uso da Língua 
Inglesa como ferramenta e produto comer-
cial difundida por parâmetros globalizados. 
Deparamo-nos com sua difusa apropriação 
na mídia, seja nas propagandas de revistas, 
jornais e televisão, seja nos manuais e partes 
de objetos de consumo.

De acordo com Saviani (1996), no con-
texto da globalização, é um desafio para a 
nova geração de educadores - especialmente 
os professores de Língua Estrangeira - bus-
car novos métodos de ensinar. Criatividade 
e inovação devem fazer parte do vocabu-
lário dos professores da Educação Básica, 
especificamente de professores de línguas 
estrangeiras na sociedade atual. O educando 
deve ser sujeito atuante nas atividades para 
que se sinta valorizado nesse novo processo 
de ensino e aprendizagem. Por esta razão, 
com o envolvimento do professor e do aluno 
a aprendizagem terá maiores possibilidade 
de ser bem sucedida e a sociedade poderá 
dar mais valor e credibilidade ao ensino de 
línguas.

O docente deve garantir que o processo 
de aprendizagem do conteúdo das áreas do 
conhecimento, por meio de uma metodolo-
gia e escolhas didáticas, permitam a reflexão, 
participação e confrontação de ideias. A 
escola pode ter um importante papel para o 
conhecimento da realidade e construção de 
uma autoimagem positiva por parte dos alu-
nos. O educador deve se organizar no sentido 
de proporcionar aos alunos múltiplas opor-
tunidades de comunicação e de pesquisas.

O ensino, para poder atingir seu objeti-
vo principal, deve unir-se a um processo de 
aprendizagem utilizando-se de um conteúdo 
claro, relevante e bastante concreto. Toda e 
qualquer atividade ou método necessita de 
uma base teórica e um conteúdo programá-
tico sistematizado e experienciado ao longo 
das gerações. A educação supõe, portanto, 
não apenas uma reprodução do saber e da(s) 
cultura(s), mas também uma produção de 
novos saberes e de novas expressões cultu-
rais, ressignificando-os. É neste confronto 
entre um papel mais reprodutivo ou mais 
produtivo que se tem debatido o conteúdo 
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cultural escolar.
Quando se afirma que o currículo não é 

um elemento inocente e neutro de transmis-
são desinteressada do conhecimento social 
(MOREIRA, 1990; SILVA, 1995) declara-se 
que os aspectos curriculares não podem ser 
negligenciados nos processos de educação 
que querem contemplar as características 
culturais dos alunos a quem se destina. As-
sim, caracteriza-se a regeneração das identi-
dades do sujeito diante de variáveis externas, 
históricas e sociais. 

A diversidade só é possível quando 
existe variedade e o problema fundamental 
está no fato de que tanto o currículo quanto 
as práticas pedagógicas - ou mesmo o fun-
cionamento das instituições - apresentam 
atualmente muita variação, embora isto seja 
extremamente necessário. Discutir a inte-
gração de minorias sociais étnicas e culturais 
ao processo de escolarização constitui uma 
manifestação muito concreta de um objetivo 
mais geral: o da educação multicultural ba-
seada na identidade amazônica.

 
A importância do gênero no ensino 
de línguas

Hoje, em plena fase da denominada cul-
tura eletrônica, presenciamos uma explosão 
de novos gêneros e novas formas de comu-
nicação tanto na oralidade como na escrita. 
Isso é revelador do fato de que os gêneros 
textuais surgem, situam-se e integram-se 
funcionalmente nas culturas que o desenvol-
vem. 

Conforme os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1999) a tecnologia moderna pro-
picia entrar em contato com os mais variados 
pontos do mundo, assim como conhecer os 
fatos praticamente no mesmo instante em 
que eles se produzem. A Internet é um exem-
plo de como o avanço tecnológico nos apro-
xima e nos integra a um contexto mundial.  

No Brasil o estudo de gêneros tem 
aflorado, muitas vezes, com concepções 
teóricas e terminologias de diversas áreas do 
conhecimento; mas todos parecem concor-
dar com Dolz e Schneuwly que “é função de 
a escola levar o aluno ao domínio do gênero, 
exatamente como este funciona nas práticas 
de linguagem e referência” (1999, p. 23).

ROJO (2006) destaca como nos últimos 
anos os documentos prefigurativos difun-
didos pelo MEC/BRASIL têm estimulado o 

uso das Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (NTIC) no processo ensino e 
aprendizagem. Assim, o profissional contem-
porâneo de língua estrangeira, doravante LE, 
tem sido estimulado a fazer uso dos gêneros 
digitais que emergiram com o advento da 
Internet em todas as instâncias da atividade 
humana.  

Segundo Xavier (2004), a existência de 
bate-papos por escrito, em tempo real, fó-
runs eletrônicos de discussão, comunidades 
virtuais, e-mails, simultaneidade de textos, 
sons e imagens dividindo um mesmo espaço 
de interpretação (hipertexto) são usos de 
configurações textuais que denominamos 
de gêneros digitais. Ao estudar os gêneros 
digitais, Marchushi (2004) assegura que:

Não há enunciado que não esteja 
enquadrado em um tipo específi-
co de gênero e que toda interação 
na Web possui uma configuração 
própria. A materialidade do gêne-
ro é sócio-historicamente definida 
e seus determinantes, são sua for-
ma, suas funções e seu suporte (p. 
22). 

Para Bakhtin (1952-53/1992), o coman-
do de um repertório de gêneros relevantes 
ao nosso contexto social nos possibilita a 
participação nessa vida grupal de maneira 
mais igualitária, espontânea e verdadeira. 
Para ele: 

O enunciado reflete as condições 
específicas e as finalidades de cada 
uma dessas esferas, não só por 
seu conteúdo (temático) e por seu 
estilo verbal, ou seja, pela seleção 
operada nos recursos da língua - 
recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais - mas também, e, so-
bretudo, por sua construção com-
posicional (p. 279). 

De acordo com o teórico russo, os 
gêneros discursivos organizam as nossas 
atividades desde as mais básicas até as mais 
complexas. A maioria das nossas atividades 
se enquadra dentro dos gêneros primários. 
Já aquelas que demandam maiores esforços 
intelectuais pertencem aos gêneros secun-
dários, mas todas essas ações surgem da ne-
cessidade de comunicação em contextos que 
foram sócio- historicamente estabelecidos. 

 Nessa mesma perspectiva Bazerman 
(2004) vê a atividade humana como prática 
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social em que nossas ações são culturalmen-
te constituídas e organizadas em conjuntos 
de gêneros, ou seja, nossas ações do dia a dia 
são reguladas por diferentes gêneros que vão 
evoluindo ao passo que novas atividades hu-
manas são originadas. A maioria dos gêneros 
emergentes herda características de outros já 
existentes, facilitando assim, a comunicação, 
ou instaurando novos hábitos na operaciona-
lização da linguagem.

Ao tentarmos compreender a falta de 
competência comunicativa dos estudantes 
de LE ao final do período de escolarização é 
bastante hipotético afirmar que o gênero do 
discurso, oriundo das práticas discursivas no 
espaço cibernético, pode ser uma alternativa 
ao processo de ensino e de aprendizagem ora 
enraizado nas escolas públicas uma vez que 
nossos educandos não mantêm o intercâmbio 
cultural, o contato direto com falantes da 
língua alvo. Assim, acreditamos ser uma 
possibilidade viável a interação mediada 
pelo computador onde a comunicação pode 
acontecer de forma assíncrona ou sincrônica, 
em diversos gêneros que emergem com as 
práticas discursivas nas ambiências digitais.

Acreditamos que a aprendizagem do 
Inglês como língua estrangeira se dará de 
forma efetiva, em parte, quando o ensino 
recair sobre o uso, sobre as práticas de 
comunicação e, principalmente, quando os 
currículos dessa disciplina valorizar, de fato, 
as tradições locais e a diversidade de identi-
dades que coabitam os espaços onde residem 
os educandos. 

 
Refletindo o gênero no currículo de 
LE: o espaço da cultura local

Diante dos desafios iminentes é opor-
tuno indagar: como tornar pedagógico os 
gêneros produzidos pelas NTIC, produto das 
culturas dominantes, de forma a não excluir 
ainda mais nossos alunos oriundos de classes 
desprovidas de acesso aos recursos midiáti-
cos? Devemos então nos apossar das NTIC 
produzidas pelas economias dominantes e 
reinventá-las, produzindo novos conheci-
mentos, à nossa maneira? Qual o legado de 
uma tecnologia que permite operacionalizar 
a linguagem oral em contextos inimagináveis 
em outrora? 

No mundo em que vivemos o surgimen-
to de meios de comunicação e transporte 
em escala planetária estabelecem “uma 

interconexão global cujas consequências são 
mudanças nas relações de espaço e tempo” 
(LEVY, 1999, p. 58). Com a sociedade 
contemporânea totalmente dinâmica, com 
muitos acessos e “velocidades” que impul-
sionam outros modos de pensar e produzir 
conhecimentos, a produção cultural torna-se 
presente e necessária nos conteúdos pe-
dagógicos de LE, pois ela traz a atualidade 
temporal do cotidiano. 

Na contemporaneidade, as comuni-
dades locais estão imbricadas umas com as 
outras, parecendo não haver mais fronteira. 
Nas palavras de Hall (2005), ‘o mundo 
parece estar ‘se tornando plano’ e a ideia 
de padronização se expande pelos meios de 
comunicação de massa; as aldeias globais 
cada vez mais compartilham as mesmas 
ideologias que são disseminadas quase que 
em tempo real.  É notório que o processo de 
globalização maximizou as semelhanças pela 
uniformização de modos de vida e também 
potencializou as diferenças a um nível de 
ruptura e conflito que precisam ser melhores 
compreendidos.

Na busca por identificação se produz 
novas identidades e se aniquilam outras em 
definitivo; não mais existem identidades au-
tóctones. As identidades locais se constituem 
no contato direto com outras culturas, num 
constante estado de fluxo. No contexto de 
globalização a interação envolve uma série 
de fatores: sociais, econômicos, culturais, 
que por sua vez, produzem identidades com-
partilhadas; essas identidades tornam-se 
contraditórias. Nesse cenário percebemos 
a importância da construção da identidade 
através do currículo escolar.  

Hoje a grande discussão no campo da 
teoria social é responder o que nós vemos, 
sabemos e o que somos face ao outro. Essas 
indagações nos levam à descoberta de nós 
próprios e de outras perspectivas. Nesse 
sentido, os conteúdos devem abordar temas 
que ajude a pensar o local, os modos de ope-
ração da linguagem como sendo socialmente 
constituída. Afinal, estamos falando de iden-
tidades: a nossa e as outras; e tudo começa 
pelo nosso olhar, pela compreensão de nós 
mesmos, sendo oportuno daí, ao aprender 
a língua do outro, elucidar questões perti-
nentes à cultura local aqui em foco a cultura 
amazônica.

A inserção dos gêneros discursivos 
oriundos das ambiências digitais e os currí-
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culos pedagógicos precisam ser discutidos 
levando em consideração os aspectos da 
cultura local. Os conteúdos, ao serem mi-
nistrados com o auxílio dos recursos midiá-
ticos, também precisam ser compreendidos 
como novas linguagens que operam como 
elementos constituintes de identidade. Con-
cordamos com a reflexão de Orlandi quando 
afirma que a partir da interação social, da 
qual a linguagem é expressão fundamental, 
o sujeito constrói a sua própria identidade. 

Dada a facilidade com que as informa-
ções são propagadas, os linguistas aplicados, 
educadores, e teóricos em geral devem ficar 
atentos ao crescimento de atitudes colonia-
listas que se arquitetam na manutenção e 
disseminação do saber, que projetam através 
de seus recursos tecnológicos, seus modelos 
de governo e dominação, universalizando 
cada vez mais o sistema econômico ao passo 
que todo o sistema de produção é maciça-
mente informatizado. 

O processo de didatização de gênero e os 
programas curriculares devem ser refletidos 
periodicamente. É essencial que o professor 
de LE, especialmente aquele localizado na 
Amazônia Ocidental, desenvolva senso crí-
tico perante as implicações culturais que o 
estudo de uma LE (no caso a língua inglesa) 
acarreta na formação identitária dos educan-
dos. Ao propor que se relute os métodos pe-
dagógicos impostos pela cultura hegemônica 
sugerimos repensar uma proposta curricular 
que enfatize o local como o lugar em que se 
produzam mudanças culturais relevantes. 

A busca por novas estratégias anticolo-
nialistas não significa renegar as NTIC, até 
porque a falta do desenvolvimento da técnica 
e o precário domínio da tecnologia poderão 
remeter ao surgimento de constantes rela-
ções de submissão.  A nosso ver, a Internet 
é mais uma tecnologia em ascensão que 
poderá contribuir com mudanças comporta-
mentais e epistemológicas, a exemplo do que 
aconteceu com o surgimento da escrita no 
papel (KLEIMAN, 2008).

Ao propor que se repense os currículos 
de LE, defendemos um ensino baseado nos 
gêneros do discurso oriundos das práticas 
discursivas online, refutando o que vem de 
cima, fazendo uso do aparato técnico e cien-
tífico de forma antropofágica, reinventando 
os saberes e construindo novas estratégias de 
aprendizagem. Os projetos pedagógicos de 
LE devem reorientar-nos no sentido de que 

não existe cultura superior a outra. Os va-
lores culturais e tradicionais não podem ser 
sucumbidos às ideologias dominantes; sejam 
esses valores disseminados nos modernos 
recursos midiáticos ou por outras velhas 
tecnologias. O respeito à alteridade deve ser 
o elemento norteador de qualquer currículo 
que se demonstre engajado com a formação 
cidadã do educando, preparando-o para um 
mundo constituído por diversidades.  

Os países do Terceiro Mundo podem 
ocupar um lugar de destaque na nova econo-
mia. Para isso, é fundamental que a socieda-
de inteira se reorganize em prol da mudança 
coletiva. Uma saída seria fazer com que o ci-
dadão comum fosse letrado eletronicamente.  
A adoção das NTIC ao ensino não deve ser 
utilizado como um instrumento que reforce 
o colonialismo, mas como uma tentativa de 
reinventar o conhecimento e produzir novas 
identidades diferentes daquelas prescritas 
ou idealizadas pelo dominador. 

Hoje, na adoção dos aparatos tecnoló-
gicos, o que presenciamos é a reprodução 
do fazer pedagógico estrangeiro penetrar na 
nossa aldeia global imperativamente. Muitos 
centros educativos, na tentativa de moderni-
zar-se com as novas tecnologias, cometem o 
equívoco de desconsiderar suas produções 
epistemológicas. Dessa displicência emerge 
a mera reprodução do fazer pedagógico es-
trangeiro. 

O próprio governo, na tentativa de 
adequar o sistema educacional aos novos 
aparatos tecnológicos, não se preocupa 
com uma questão fundamental no processo 
de formação educacional: a seleção dos 
conteúdos a ser ensinados nas instâncias 
educativas.  Além do mais, um hábito 
comum à grande maioria de professores 
de LE é que eles sempre importam seus 
livros didáticos conforme prescrevem as 
grandes editoras. Assim, são aniquiladas 
todas as possibilidades de experimentar o 
local, de renegar o conhecimento científico e 
tradicional produzido na comunidade. Desta 
feita, o ensino da LE deve ser visto como uma 
ferramenta de obtenção do conhecimento a 
ser reordenado e não apenas como um meio 
para se alcançar o poderio econômico. 

A aprendizagem de uma LE sempre 
gerará uma tensão constante em todos os 
âmbitos das nossas vidas. Principalmente se 
a língua alvo for àquela adotada pela globali-
zação perversa que vivemos institucionaliza-
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da, por exemplo, no Banco Mundial, no FMI, 
no Mercado Comum Europeu etc., seremos 
sempre testemunhas dos efeitos devastado-
res em nossa cultura, em nossa comunidade. 

A fórmula importa menos que a subs-
tância. Se o método de ensino será pelas 
vias do letramento digital ou tradicional, o 
nível de conscientização não se altera. É de 
extrema relevância discutir quais conteúdos 
deve suceder o ensino tradicionalmente dis-
seminador das ideologias do colonialismo, 
praticado em escolas de todo o país, baseado 
apenas em estruturas gramaticais descontex-
tualizadas. 

A língua inglesa tem que ser pensada e 
ensinada aqui na Amazônia, como um ins-
trumento que promova o conhecimento das 
estratégias colonialistas adotadas até hoje 
pela economia dominante. Não foi ocasional 
que o inglês se tornou a língua franca do 
mundo. A lógica em se estudar o inglês, é 
uma imposição colonizadora protecionista. 
Uma língua alcança status verdadeiramente 
global, observa Crystal (1997, p. 2), “quando 
desenvolve um papel especial reconhecido 
em todos os países”. Ou seja, nos rendemos 
facilmente aos fascínios da língua do outro. 
Sua indicação para integrar o currículo esco-
lar, até mesmo em regiões onde o inglês não 
constitui relevantes relações econômicas, 
como a nossa, não se deu de forma aleatória; 
seu poderio hegemônico como língua franca 
é um ato de colonização violento.

As novas perspectivas de possibilidades 
de interação entre homem e computador 
na última década têm se constituído um 
desafio para os educadores, preocupados em 
desenvolver seu magistério em sintonia com 
as necessidades e interesses de uma geração 
de alunos nascidos na Era da Informação. A 
escola como espaço que deve possibilitar a 
flexibilidade, a personalização e a interativi-
dade na aprendizagem, precisa adotar o com-
putador, o software educativo e a Internet, 
em todos os níveis da aprendizagem, sendo 
assim necessária à construção de abordagens 
pedagógicas de cunho construtivista e intera-
cionista que envolvam todos os componentes 
do currículo (ALMEIDA, 2000).  

As orientações curriculares para o 
ensino de língua estrangeira do MEC-Brasil 
(1999) seguem essa perspectiva e sugerem 
que a escola deve estimular e possibilitar 
o uso de novas linguagens e tecnologias no 
processo de ensino e aprendizagem possibi-

litando ao alunado ser parte integrante do 
processo de inclusão digital na sociedade 
moderna.  Trazer a ideia de empregar as 
NTIC como suporte ao ensino de LE, ainda 
não permeia a prática da maioria dos profes-
sores de línguas. Trabalhando com informá-
tica na educação, Almeida (2000) observa a 
dificuldade que a maioria das escolas tem em 
tornar qualquer tecnologia uma ferramenta 
educacional. 

Segundo ela, existe um distanciamento 
entre informática e educação que não possi-
bilita um uso que possa ser considerado pe-
dagógico, em muitos casos, por não dominar 
as novas linguagens ou até mesmo, por não 
possuir o letramento eletrônico necessário 
ao uso das novas práticas discursivas. Nesse 
sentido, sabemos que é preciso refletir sobre 
o mais recente desafio pedagógico que se co-
loca para educadores e linguistas: descobrir 
as potencialidades e as possibilidades peda-
gógicas que emergem com as novas práticas 
de letramento na cibercultura. 

É chegada a hora de os profissionais 
de educação e linguagem desenvolverem 
estratégias de ensino eficazes em seus varia-
dos espaços educacionais que integrem as 
novas práticas de letramento emergentes na 
pós-modernidade (XAVIER, 2004). Nesse 
sentido, Araújo (2005), ao se debruçar sobre 
o discurso pedagógico na Internet, defende 
que investir em pesquisas sobre o ambiente 
digital é hoje em dia “um imperativo para 
os linguistas, pois as práticas discursivas na 
Internet cada vez mais se espraiam e ganham 
adeptos, o que por si, já sugere a relevância 
deste objeto para o crescimento de pesquisas 
relativas ao discurso” (p.108). Para ele, entre 
as muitas categorias que podem lançar luzes 
nesses estudos é o letramento. 

O Letramento da pós-modernidade 
agrega ao texto escrito inúmeros recursos 
gráficos, cores e principalmente, imagens, 
conforme nos ensina Vieira (2003). Passa 
a exigir do sujeito letrado habilidades in-
terpretativas básicas que devem atender às 
necessidades da vida diária como as exigidas 
pelos locais de trabalho do mundo contem-
porâneo. As habilidades de leitura e escrita 
atuais devem, assim, acompanhar os avanços 
tecnológicos do contexto globalizado. A qua-
lidade mais valorizada nos sujeitos letrados 
é a capacidade de moverem-se rapidamente 
entre os diferentes eventos, compostos 
pela fala e pela escrita, pelas linguagens 
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visuais e sonoras, além de todos os recursos 
computacionais e tecnológicos, mostrando 
competência na produção e na interpretação 
de diferentes gêneros discursivos.
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Contextualizando dados: leitura, cultura e a digitalização do 
conhecimento
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Introdução
Neste artigo objetivamos discutir a 

relação entre digitalização do conhecimen-
to, multiletramentos e a prática da leitura, 
destacando alguns aspectos teóricos que nos 
auxiliam a mapear, mesmo que provisoria-
mente, esta área de estudos em constante 
desenvolvimento e transformações, con-
textualizando-a e discutindo alguns termos 
e definições fundamentais a este tipo de 
pesquisa para que possamos responder a 
nossa questão inicial: em que aspectos a 
digitalização do conhecimento afeta os pro-
cessos de aprendizagem e prática da leitura? 
Teceremos algumas considerações a respeito 
de conceitos tais como os de imagem técnica, 
código, texto e leitura e de letramentos em 
meios digitais e suas implicações em contex-
tos didáticos.

Conhecimento digitalizado, com-
putação e “gramaticalização do vi-
sível”.

“As técnicas computacionais in-
fluenciam diretamente na mate-
rialidade, percepção e circulação 
de bens culturais e conhecimentos” 
(BERRY, 2011, p.25).

O filósofo Flusser (2011) descreve os 
processos de transformação pelos quais a 
representação, armazenamento, uso e distri-
buição de conhecimentos humanos através 
dos séculos. Neste processo, ficam evidentes 
as relações entre as transformações culturais, 
sociais e econômicas e as condições tecnoló-
gicas de cada período, pois as possibilidades 
materiais e sociais pelas diferentes formas 
de se armazenar e transmitir conhecimentos 
geram diferentes processos sociais e his-
tóricos. Podem-se agrupar tais estágios de 
transformações em três grandes momentos 
ou períodos: 1) Descrição/ imagens tradicio-
nais; 2) Escrita/ pensamento conceitual e 3) 
Visualização. Resumindo, o processo começa 
com a representação através de imagens 
icônicas ou simbólicas, tais como as pinturas 
rupestres e outros signos visuais, passando, 
num segundo momento, para outro nível de 

representação, a escrita, caracterizada por 
ser processual, linear e abstrata. O conheci-
mento passa, então, por várias modificações 
ao adaptar-se ao novo código escrito. 

Experiências transformam-se em in-
formações lineares e abstratas, que geram 
explicações, teorias, ciências. No momento 
atual, estamos no terceiro estágio das trans-
formações das relações entre homem e co-
nhecimento, denominado por Flusser como 
“era das imagens técnicas”. Neste estágio, 
explicações cedem lugar às visualizações. 
A visualização é um processo diferente da 
descrição ou da ilustração porque trabalha 
num nível de consciência diferenciado, não 
representacional e mais conceitual. Visuali-
zamos imagens técnicas, criadas a partir de 
técnicas computacionais. 

Imagem técnica é definida por Flusser 
como: “[...] uma possibilidade realizada ce-
gamente, alguma coisa invisível que se torna 
visível através do uso de aparatos.” (2011, 
p.16) Diferentemente das descrições, as 
imagens técnicas não significam, elas apenas 
apontam direções. (FLUUSER, 2011, p.50). 
Uma analogia pode nos ajudar a compreen-
der a diferença entre a descrição (imagem 
tradicional) e a imagem técnica. A descrição 
ou imagem tradicional tem uma relação de 
representação direta com seus referentes. 
Exemplos: um retrato, fotografias, filmes são 
mídias individuais e específicas em seus ma-
teriais, técnicas e objetivos. Por outro lado, 
as imagens técnicas não tem um referente 
específico, mas são compostas por milhares 
de fragmentos de luz, cor, sombra, sons, 
enfim, inúmeras mídias que se conectam e 
constroem imagens que são criadas, obser-
vadas, consumidas e modificadas através da 
interação entre computadores e pessoas. As 
imagens técnicas mostram relações entre ob-
jetos e fatos, não mostram apenas os objetos, 
como um retrato. “Technical images do not 
show matters, they show what matters.” E o 
que importa é saber como tais visualizações 
de imagens são programadas, como elas 
foram executadas.

Porém, para que tal programação ocor-
ra é necessário que se proceda a um tipo de 
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“gramaticalização do visível”, envolvendo a 
transformação de experiências e percepções 
de vários tipos e formatos - experiências 
sensoriais, afetivas, cognitivas, estéticas, co-
nhecimentos teóricos/ científicos, discursos 
artísticos, culturais, religiosos, entre tantas 
outras expressões ou representações de 
conhecimentos humanos - em unidades dis-
cretas, em elementos de um código binário 
que pode unificar diversos tipos de mídias, 
anteriormente fragmentadas. (BERRY, 2011, 
p. 15).  

Uma simples busca no Google pode 
ilustrar esse conceito. O que você procura 
relaciona-se com uma infinidade de outras 
informações similares ou a ela relacionadas. 
O que você obtém ao final da busca são 
visualizações de tais relações ou conexões 
feitas pelo aparato, pelo código, por concei-
tos computacionais, pelo software. Há, em 
frações de segundos, a transformação de algo 
abstrato em uma visualização aparentemente 
“concreta”, na tela de seu computador. Uma 
visualização é efêmera, ela não representa 
algo que exista previamente, e não tem como 
finalidade simbolizar algo. Ela simplesmente 
aponta para relações e possibilidades que se 
estabelecem e esvanecem vertiginosamente. 
São projeções e devem ser estudadas e enten-
didas como tal, pois a busca pelos sentidos 
das imagens técnicas não se assemelha àque-
la que fazemos para entender as imagens 
tradicionais. O sentido não está na imagem 
em si, mas no modo como foi programada. 
Ainda de acordo com Flusser (2011), para se 
receber e entender imagens técnicas é neces-
sário que se conheça “o nível de consciência 
em que elas foram produzidas” (p.22), pois: 
“decodificar uma imagem técnica não é de-
codificar o que ela mostra, mas como ela foi 
programada.” (p.48).

Por essa razão, o filósofo defende a ideia 
de que:

A postura da qual as imagens 
técnicas dependem é duplamente 
contraditória. Primeiro aparatos 
devem gerar situações informa-
tivas automaticamente. Diante 
dessa contradição, visionários ten-
tam jogar a produção automática 
contra a autonomia da máquina, 
um esforço que ocorre por si mes-
mo dentro do aparato. As imagens 
técnicas e resultam de uma posi-
ção que se envolve duplamente, de 
uma oposição intrincada e de cola-

boração entre o inventor e o ma-
nipulador do aparato e a oposição 
e colaboração entre aparato e ser 
humano. (FLUSSER, 2011, p. 20).

As relações de construção de sentidos 
mediadas pelas imagens técnicas são dupla-
mente mediadas através de computadores. 
Primeiramente, pelo aparato mediando fisi-
camente as relações entre inventor e mani-
pulador;  depois pelas relações estabelecidas 
entre ser humano e máquina, estas, por sua 
vez, mediadas por códigos computacionais 
que ligam um aparato específico aos bancos 
de dados disponíveis na rede mundial de 
computadores. São vários níveis de mediação 
que devem ser levados em conta quando se 
trata deste tipo de imagens. Além do aspecto 
semântico, uma análise de imagens técnicas 
deve contemplar também o seu aspecto 
computacional que, de acordo com Berry se 
caracteriza por um movimento que ocorre: 
“[...] de um contínuo das experiências do 
dia-a-dia para unidades discretas [...] siste-
mática distinção [...] de um vasto processo 
de gramaticalização do visível.” (2011, p. 
15). Tal gramaticalização pode ser entendida 
como uma capacidade computacional do 
código ou o modo como o código está real-
mente fazendo algo. 

Em suma: 1) as experiências passam a 
ser registradas através de imagens pictóricas, 
num movimento que vai do material para a 
representação/abstração. Percepções tridi-
mensionais vivenciadas são transformadas 
em representação unidimensional, plana, 
impressa sobre uma superfície que lhe sirva 
como suporte material. O entendimento das 
representações pictóricas depende da parti-
lha de um código por sujeitos de uma dada 
comunidade. 2) as representações tornam-se 
ainda mais abstratas ao se materializarem 
através da escrita. A representação feita pela 
escrita tem como referentes diretos os ele-
mentos da fala, os quais a escrita transforma 
em símbolos gráficos. A fala é um tipo de re-
presentação, um tipo de código primário que 
serve de input para a criação de outro código, 
a escrita linear. 3) a cultura impressa serve de 
input (dentre outros) para a materialização 
de códigos computacionais que possibilitam 
a representação não linear do conhecimento, 
através das imagens técnicas



1336

Texto-imagem-textos
Qualquer texto, seja ele um artigo de 

jornal, um romance ou poema, quando 
mediado por computadores e exibido em 
suas telas torna-se uma sucessão de imagens 
técnicas, organizadas pela gramaticalização 
dos elementos que compõem seu código 
computacional. Uma das consequências 
deste processo é uma mudança nos conceitos 
de texto, de mídia e de materialidade textual, 
baseada em uma noção de código e computa-
bilidade. Cito:

Talvez, a mais importante con-
sequência emergente desta nova 
estrutura seja prevenir o texto de 
se esvair de sua existência como 
objeto físico. Textos deveriam ser 
rotineiramente discutidos tanto 
em termos de seus conteúdos con-
ceituais quanto de suas caracte-
rísticas físicas. (HAYLES, 2003, 
p.278).

Quanto às características físicas do tex-
to, a autora afirma que:

A materialidade de um texto visí-
vel é a interação de suas caracte-
rísticas físicas e suas estratégias 
de significação. Centrada no arte-
fato, esta noção de materialidade 
se estende para além do objeto in-
dividual, pois suas características 
físicas são resultados de processos 
sociais, culturais e tecnológicos 
que possibilitaram sua existência. 
(HAYLES, p. 277). 

  
Materialidade envolve, enfim, o aspecto 

físico e as estratégias de significação que lhe 
dão vida por ser a atualização de discursos, 
investindo a linguagem (e também a com-
putabilidade do código) com valores sociais, 
culturais e econômicos inerentes a um 
determinado tempo-espaço caracterizado 
por suas relações sociais e suas tecnologias 
de produção. Estas, por sua vez, colaboram 
na construção de diferentes modelos de 
significação, os quais alimentarão mudanças 
nos padrões de significação textual, novas 
interações e novas experiências. O desen-
rolar do processo em que as mudanças nas 
tecnologias de produção textual estão ligadas 
aos diferentes modelos de significação pode 
ser pensado nos moldes de semiose descritos 
por Peirce e por Halliday (apud van LIER, 
2005, p.61-77),  em que o interpretante sem-
pre gera a possibilidade de um novo processo 

de significação, retroalimentando assim, o 
ecossistema em que aquele texto existe ma-
terial, social e culturalmente.

Vejamos como Hall (2007) coloca a 
questão da construção dos sentidos, código 
e cultura:

[...] O sentido é construído pelo 
sistema de representação. Ele é 
construído e fixado pelo código, o 
qual estabelece a correlação entre 
o sistema conceptual e o sistema 
linguístico. [...] 
[...] Uma maneira de se pensar so-
bre ‘cultura’, então, é em termos 
destes mapas conceituais, sistemas 
linguísticos e os códigos partilha-
dos que governam as relações de 
tradução entre eles. Códigos fixam 
relações entre conceitos e signos. 
Eles estabilizam o sentido dentro 
de diferentes línguas e culturas. 
Eles nos dizem qual linguagem 
usar para conciliar com tal ideia. 
O reverso também é verdadeiro. 
Códigos nos dizem quais concei-
tos estão sendo referidos quando 
nos ouvimos ou lemos tais signos. 
(HALL, 2007, p. 21).

Assim como os códigos são essenciais 
para a construção e manutenção de sentidos 
e culturas, pois fazem, sempre, a tradução 
de uma linguagem para outra, de uma mídia 
para outra, eles também são essenciais aos 
sistemas computacionais. Códigos culturais, 
linguísticos e códigos computacionais estão 
amalgamados nos processos sociais de cons-
trução de sentidos, inclusive dos sentidos 
relacionados ao literário.

Código(s) e cânone (s): o computa-
dor e a imagem técnica da literatu-
ra

N. Katherine Hayles (2008) esclarece 
muitas questões a respeito da literatura 
eletrônica, ajudando enormemente na sua 
definição e na compreensão de seus códigos 
e processos de construção e de recepção 
de sentidos. Sua grande preocupação é 
com a forma, a materialidade deste tipo 
de literatura e como interagir com ela de 
maneira significativa e crítica, observando 
as semelhanças e as diferenças em relação à 
literatura impressa. Ela traça comparações e 
ressalta as diferenças:

Assim como o romance deu voz e 
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ajudou a criar o sujeito humanista 
liberal nos séculos XVII e XVII, a 
literatura eletrônica contemporâ-
nea está tanto refletindo quanto 
representando um novo tipo de 
subjetividade, caracterizada pela 
cognição distribuída, ação em rede 
que inclui atores humanos e não 
humanos, e fronteiras fluidas que 
se dispersam sobre locações atuais 
e locais. (HAYLES, 2008, p. 37).
[...] a literatura eletrônica estende 
as funções da literatura impressa 
na criação de feedback loops entre 
articulação explícita, pensamento 
consciente e conhecimento sensó-
rio-motor incorporado. (HAY-
LES,2008, p. 135).

A mudança de mídias e de códigos, 
ligando conceitos e signos gera acréscimos 
e justaposições que exigem que vários níveis 
de atenção atuem simultaneamente ao se 
interagir com um texto eletrônico, com as 
imagens técnicas que agora constituem o 
texto literário. A palavra passa a ser uma 
imagem fluida e, devido a isso, a interação 
com ela ocorre através dos olhos, dos dedos, 
da mente, dos ouvidos, em um plano ao 
mesmo tempo virtual e concreto: a imagem 
construída e mostrada que parece tão real, 
na verdade, é apenas virtual, porém depende 
da existência física da máquina.

O regime computacional em que vive-
mos “caracterizado pela penetração de aspec-
tos computacionais não apenas nos aspectos 
biológicos, sociais, políticos e econômicos, 
mas também na construção da realidade em 
si.” (HAYLES, 2006, p.161), apoia-se na flui-
dez das relações entre homens e máquinas, 
fator que pode exercer grande influência nas 
transformações e nos processos cognitivos, 
uma vez que, como sugere Hayles:

[...] mudanças nas práticas de 
leitura sugerem um movimento 
da atenção profunda para a hi-
peratenção; incorporação de má-
quinas inteligentes nas práticas 
diárias criam sistemas cognitivos 
distribuídos que incluem atores 
humanos e não humanos; a cog-
nição distribuída é conectada a 
uma noção dispersa de “self”, com 
a atenção humana agindo como 
um recurso limitado que os siste-
mas cognitivos artificiais ajudam 
a preservar e a estender.” (HAY-
LES,2006, p.162).

Diante do contexto exposto acima, 
torna-se urgente para nós, educadores 
brasileiros, auxiliarmos nossos aprendizes a 
interagirem da melhor maneira possível com 
as possibilidades oferecidas pelos sistemas 
cognitivos artificiais, para que possam usar a 
tecnologia em potencialidades que ultrapas-
sem os limites do instrumental ou funcional. 
Estamos em um momento oportuno para 
discutirmos dois tipos de letramento digital: 
o funcional e o crítico e suas ou reflexos em 
nossas ações didáticas, como faremos a se-
guir.

Letramento digital: instrumentali-
dade, representação e pensamento.

“Talvez comecemos a ver a leitura 
e escrita de códigos computacio-
nais como parte de uma pedago-
gia necessária para criar um novo 
sujeito, o sujeito datacêntrico.” 
(BERRY, 2011, p.27).

Considerando o processo atual de digi-
talização do conhecimento e aspectos a ele 
relacionados, tais como: atores e inteligências 
não humanos, imagens técnicas, cognição 
distribuída, hiperatenção e mudanças nos 
hábitos de leitura e de criação de sentidos, 
questiono-me a respeito de como agir, valen-
do-me dos recursos tecnológicos disponíveis, 
no sentido de estreitar as distâncias entre 
dois polos: de um lado, as possibilidades 
materiais e técnicas disponíveis, somadas 
às reflexões teóricas e críticas desenvolvidas 
a respeito do assunto, e de outro, as possi-
bilidades oferecidas pelo contexto local em 
que atuo, somadas às dificuldades de leitura 
e interpretação de textos em língua inglesa, 
sejam textos informativos, científicos ou 
literários, apresentadas por estudantes do 
ensino superior. 

Textos literários, mesmo os mais 
conhecidos e canônicos, como os clássicos 
gregos, as peças de Shakespeare, os poemas e 
gravuras de Blake ou textos modernistas tão 
importantes quanto The Wast Land e Ulys-
ses, podem ser mais facilmente acessados e 
compreendidos através de suas versões em 
hipermídia, se comparados às suas respec-
tivas edições originais. Esta mudança repre-
senta apenas um simples exemplo de como 
os leitores mais jovens praticam a leitura, 
habituados como estão a buscar informações 
em fontes não lineares simultaneamente, 
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através de imagens técnicas repletas de frag-
mentos, links, figuras, sons, animações e, às 
vezes, uma real interação.

O fato de estarem habituados ao ato 
cognitivo de ler não linearmente pode apre-
sentar resultados positivos ou negativos, 
dependendo de como o sujeito interage tanto 
com as informações obtidas quanto com 
as máquinas. A interação, por sua vez, tem 
dois aspectos que não podem ser desconsi-
derados, como descreve a figura de OYNAGY 
(2011) reproduzida abaixo:

Acreditamos que atividades didáticas de 
aquisição de linguagem, tanto L1 quanto L2, 
assim como leitura e compreensão de textos 
escritos devem levar em consideração não 
apenas as “ferramentas de manipulação”, 
mas também as “ferramentas de pensamen-
to” ou de representação sejam elas escritas 
ou em ambientes digitais. Se encontrávamos 
dificuldades enormes em relação à falta de 
letramento ou à ineficácia dos processos de 
letramento tradicional em nossos sistemas 
educacionais, tais dificuldades ganham 
outras proporções no contexto da digitaliza-
ção do conhecimento. Decodificar algumas 
informações e utilizar ferramentas tecnoló-
gicas não garantem o uso dos instrumentos e 
habilidades mencionados para o crescimento 
cognitivo, pessoal ou profissional de milha-
res de cidadãos em nosso país, uma vez que 
não se observa a consequente apropriação 
dos conhecimentos e dos processos necessá-
rios para  interagir de maneira bilateral com 
dados e máquinas, um dos traços definidores 
do conceito de letramento digital. Observe-
mos a figura abaixo:

A figura acima mostra visualmente as 
relações entre as múltiplas formas de letra-
mento, sejam elas instrumentais (tool lite-
racies) ou de representação ou pensamento 
(literacies of representation) e os movimen-
tos cognitivos bilaterais entre os letramentos 
materiais ou tecnológicos e os letramentos 
abstratos (mídia, informação).

Predominam, como recursos de compo-
sição textual/multimeios, a parataxe, a justa-
posição, a metonímia e as operações mentais 
necessárias para conectar rapidamente 
informações fragmentadas. De acordo com 
Adelaide Morris (2006, p. 16), engajar-se 
com os textos compostos em novas mídias é 
“ativar, aumentar, ou alterar uma sequência 
de signos, imagens e movimentos” exigindo 
do leitor um tipo de engajamento específico 
a este tipo de textos, ou a  “hiperatenção” 
necessária aos multiletramentos, diferen-
ciando-se de vários conceitos de leitura e 
de textualidade cujas matrizes são textos 
lineares, como, por exemplo, o hipertexto. 
. 

Passado o entusiasmo inicial e também 
o período de apropriação dos recursos dos hi-
perlinks por estratégias cognitivas humanas, 
pode-se observar como faz Cayley (2006, p. 
317) que os hiperlinks não oferecem profun-
didade programação, pois seus nós mantém 
as características da forma impressa: são 
impressos sobre uma superfície, visíveis, 
passíveis de serem descobertos.

Apenas os hiperlinks são insuficientes 
para fazer, experimentar, aprender e ensinar 
língua estrangeira e literatura, principal-
mente os textos mais complexos, antigos 
ou difíceis. Os benefícios pedagógicos dos 
hiperlinks foram discutidos por nós em outra 
ocasião (cf. MIHO, 2010, p.33). Entretanto, 
literatura, leitura e tecnologia relacionam-se 
e retroalimentam-se através de outros fato-
res, outras formas de se traduzir e programar 
que vão além do hipertexto, além de promo-
verem a adequação, a tradução entre códigos 
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que mediam a interação entre o conheci-
mento literário de vários séculos e culturas 
diferentes e os leitores contemporâneos, 
numa mistura de linguagem e código, tanto 
humanos quanto computacionais. Segundo 
Hayles (2008, p.26):

A mistura de código e linguagem 
da qual o fluxo recombinante de-
pende é situada dentro de um 
conjunto de práticas mais gerais, 
nas quais pensamento humano e 
execução da máquina colaboram 
para produzir obras literárias que 
se referem a ambos os modos cog-
nitivos.

Finalizando
As diferenças entre o letramento da era 

da escrita linear de aqueles desenvolvidos 
com o auxilio de computadores começam 
a surgir quando a  questão da constituição 
material do texto entra em discussão. Para 
alguns pesquisadores e professores, recursos 
tecnológicos são apenas recursos que, ao em 
vez de auxiliar os jovens estudantes na sua 
tarefa de ler melhor – não apenas textos 
escritos, mas , consequentemente, o mundo 
e suas relações de sentidos – acabam por 
prejudicar-lhes e deixar-lhes mais “pregui-
çosos”. Porém, os aparatos técnicos podem 
auxiliar, e muito, no aprendizado de leituras, 
as mais diversas, mas principalmente, as lite-
rárias ou aquelas relativas ao aprendizado de 
L2, pois os computadores, códigos, progra-
mas e leitores, juntos, têm a possibilidade de 
interagir e criar a forma textual para melhor 
compreendê-la. Os textos e códigos podem 
ser programados, também, no sentido de 
mostrar ao leitor os processos de escritura 
que geram aquela forma material de texto. 
O poeta e crítico John Cayley faz uma com-
paração interessante entre a escrita linear/
espacial (produto) e a escrita como perfor-
mance ou processo. Afirma Cayley que:

[...] códigos que permitem aos 
leitores programarem a tempo-
ralidade como uma das partes 
constitutivas de sua própria ma-
terialidade. E nós devemos reco-
nhecer uma oposição produtiva 
e crítica entre a escrita como um 
adiamento / espacialização (de 
conteúdo, incluindo representa-
ções do tempo, embora complexas) 
e a escrita como programa e per-
formance ( no tempo e do tempo) . 

(CAYLEY, 2006, p.327).

Consideramos que todos os elemen-
tos, fatos e tecnologias atuais que estão 
envolvidas na criação, armazenamento e 
distribuição de sentidos e valores sociais, 
éticos e econômicos estão amalgamados 
numa trama de signos sobrepostos que se 
materializam e se expressam, com todas as 
suas potencialidades e contradições, nas 
formas textuais que assumem. Portanto, a 
presença e a necessidade de utilização das 
tecnologias da informação nos processos de 
letramento, leitura e aprendizado de L2 não 
deve ser esquecida ou evitada, mas deve ser 
explorada com a devida cautela em relação 
à mera instrumentalização de ferramentas. 
capazes de proporcionar contatos com os 
materiais textuais através ações didáticas 
muito mais efetivas, e contextualizadas, 
baseadas no entendimento do processo de 
criação de sentidos e na resposta pró-ativa 
aos vários elementos semióticos e textuais 
sob análise ou estudo.
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Educação sensível: caminho desenhante para uma vida menos 
excludente e mais humanizante dos educandos com altas habi-

lidades/superdotação

“Criatividade consiste em ver o que todo mundo vê e
perceber o que ninguém percebeu”

Maury Fernandes (1998, p. 164)

“Ademais, os antropólogos nos advertem que o homem jamais é um ser natural,
mas cultural. Sempre interpreta e transforma o mundo.”

Leonardo Boff (1998, p.47) 
Silvio Carlos dos Santos1

Marilu Palma de Oliveira2

Antônio Clodoaldo Melo de Castro3

União Educacional do Norte

Considerações iniciais
O artigo que ora se apresenta quer 

realizar uma pesquisa descritiva acerca da 
educação pelo e para o sensível enquanto 
construção do sensível olhar pensante; do 
fazer pedagógico como expressão da expe-
riência e da multiculturalidade imbricados 
para o desvelar do sensível como o novo 
paradigma includente que emerge na relação 
ensino-aprendizagem.

Artigo que quer, também, apontar 
uma reflexão voltada para o ensinante, na 
perspectiva de uma melhor compreensão 
do comportamento do aprendente com altas 
habilidades/superdotação. O conhecimento 
sensível surge como elemento imprescindí-
vel na apropriação e internalização dos co-
nhecimentos de um modo sistêmico, através 
do desenvolvimento das altas habilidades/
superdotação, como um dos objetivos do 
ensino como proposta para um sensível 
olhar pensante, que reflita, construa, apren-
da e apreenda o saber com sabor, ou seja, o 
“aprender fazendo”, como elemento signifi-
cativo como edificação das altas habilidades/
superdotação, como o sensível fazer em 
construção. 

As variantes, que permitem a efetiva 
relação ensino/aprendizagem da educação 
pelo e para sensível e que provocam atitudes 
reflexivas, apresentar-se-ão como pesquisa, 
investigação, busca e construção do conheci-
mento sustentado na produção pedagógica e 
na interculturalidade que margeia o dia a dia 
dessa relação, enfatizando o gesto criador, a 
inclusão, o processo sensível e as dimensões 
de pessoalidade, e não apenas o resultado 

obtido.
Propõe uma relação dialógica entre 

educação e conhecimento sensível ao conce-
ber a educação pelo e para o sensível como 
processo de compreensão do mundo como 
possibilidades para que o educaor adote 
métodos para educar e educar-se, de forma a 
dar ênfase aos aspectos que contribuem para 
este fim: intuição, emoção, criação, percep-
ção, sensibilidade, sobretudo.

A escola, apesar das inúmeras pesquisas 
realizadas sobre métodos contemporâneos 
para a educação, ainda continua priorizando, 
em suas práticas, um ensino/aprendizagem 
voltado para o pensamento linear, discipli-
nar, fragmentado e, consequentemente, ex-
cludente. A educação pelo e para o sensível 
é, por vezes, considerada menos importante 
que os aspectos cognitivos, que indicam, 
na concepção de algumas escolas, sucesso 
futuro.

Nesta perspectiva, vale apontar que os 
caminhos educativos vão numa via de mão 
dupla e, às vezes, contrária, entre o que sig-
nifica ensinar e aprender pelo sensível e pela 
razão separada da sensibilidade, se é que isso 
é possível.

O conhecimento sensível vem sendo 
abordado, ao longo da história, por filósofos, 
teóricos da psicologia, e, mais recentemente, 
da educação. São muitas as controvérsias em 
relação ao seu real significado. Alguns estu-
diosos afirmam que ele está desvinculado do 
processo cognitivo; outros o definem como 
elemento de apoio ao processo de aprendiza-
gem e outros, ainda, preferem fundamentar 
suas pesquisas afirmando que esse é impres-
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cindível no ato de apropriar e internalizar os 
conhecimentos de um modo sistêmico. É por 
essa abordagem que esse estudo se define.

A educação pelo e para o sensível – da 
construção do sensível olhar pensante ou da 
lapidação da sensibilidade, como edificação 
das altas habilidades/superdotação, como 
o sensível fazer em construção – é o eixo 
estrutural neste ensaio, que aborda em seis 
subtítulos, essa educação como produção de 
conhecimento e saberes para a nova relação 
ensino/aprendizagem que não quer colabo-
rar com a exclusão social.

Educação sensível: uma proposta 
menos excludente e mais humani-
zante para os educandos com altas 
habilidades/superdotação

Nos últimos anos, a sociedade mundial 
tem presenciado profundas transformações, 
principalmente, em sua economia e nas re-
lações de mercado. As tecnologias altamente 
desenvolvidas, em especial, a informática, 
estabeleceram novas tendências econômicas 
caracterizadas pelas privatizações e influên-
cias de capitais externos: o neoliberalismo e 
a globalização.

Nessa “nova” sociedade, o meio eletrô-
nico de comunicação tem, cada vez mais, 
substituído as relações mais próximas: o 
contato humano, que, através da competiti-
vidade, contribui, significativamente, para 
o reforço crescente das individualidades e 
exclusões sociais. Portanto, este exponen-
cial desenvolvimento tecnológico, como 
em (2001) alertou Duarte, traz em seu bojo 
profundas regressões nos planos social e 
cultural: o notável embrutecimento das 
formas sensíveis com que o ser humano se 
relacionava com a vida.

O novo desafio que se estabelece para a 
educação, como forma de suprir essas novas 
relações e exigências impostas pelo mundo 
globalizado, é desenvolver um trabalho 
amplo, dinâmico e diferenciado: a educação 
pelo e para o sensível – este caminho dese-
nhante que quer possibilitar aos aprendentes 
com altas habilidades/superdotação uma via 
melhor, mais autêntica, menos excludente, 
livre e humana. 

Ao longo da história, filósofos, psi-
cólogos e, mais recentemente, teóricos da 
educação muito têm escrito sobre o conheci-
mento sensível. Mas, a educação pelo e para 

o sensível – como um processo construtivo 
das relações ensino/aprendizagem que 
quer possibilitar aos aprendentes com altas 
habilidades/superdotação uma vida menos 
excludente e mais humanizante – ainda não 
dá para se ter a real dimensão do que este 
sensível olhar pensante, atento e crítico é 
capaz de fazer na relação interpessoal dos 
atores educacionais.

Contudo, mais do que entender a re-
lação interpessoal destes atores sensíveis/
criativos, é indispensável uma ação reflexiva 
sobre a necessidade vital que a sensibilidade 
impõe: a capacidade da criação como possi-
bilidades de (re)significar deste ser humano 
que inexiste na subjetividade, mas que está 
todo para o mundo: esta construção de senti-
dos erigidos por um sensível olhar pensante e 
crítico, numa configuração desenhante para 
uma via mais humanizante dos educandos 
com altas habilidades/superdotação como 
uma práxis não excludente.

Segundo (OSTROWER, 1986, p. 10),
[...] o homem cria, não apenas por-
que quer, ou porque gosta, e sim 
porque precisa; ele só pode cres-
cer, enquanto ser humano, coeren-
temente, ordenando, dando forma, 
criando. Os processos de criação 
ocorrem no âmbito da intuição. 
(...) toda experiência possível ao 
indivíduo, também a racional, tra-
ta-se de processos essencialmente 
intuitivos. Intuitivos, esses proces-
sos se tornam conscientes na medi-
da em que lhes damos uma forma. 
Entretanto, mesmo que a sua ela-
boração permaneça em níveis sub-
conscientes, os processos criativos 
teriam que referir-se à consciência 
dos homens, pois só assim pode-
riam ser indagados a respeito dos 
possíveis significados que existem 
no ato criador.

Seguindo os pensamentos de (PONTY, 
1994), o sensível olhar pensante é aquele 
instalado na corporeidade que abarca e 
considera todos os sentidos; todo o oco 
dos intervalos; toda presença que possa 
suscitar uma ausência, e todas as possíveis 
significações existentes na criação. A per-
cepção dentro da corporeidade, portanto, é 
o sensível olhar pensante, fenomenológico 
que os atores educacionais contemporâneos 
precisam desenvolver para terem trânsito 
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neste mundo contraditório, múltiplo, simul-
tâneo, com imbricações, entrelaçamentos e 
correspondências excludentes.

Dessa forma, o educador precisa culti-
var as diferenças; criar oportunidades para 
expandir os conhecimentos; ampliar a convi-
vência, desenvolvendo a criticidade e a sen-
sibilidade na formação do aprendente com 
altas habilidades/superdotação de modo que 
o sensível e o inteligível se complementem 
enquanto caminhos desenhantes.

Nesse sentido, (DUARTE, 2001) expõe 
que o inteligível e o sensível foram, progres-
sivamente, separados entre si, sendo consi-
derados setores incomunicáveis da vida, nos 
quais as significações se davam a partir dos 
modos lógico-conceituais. No entanto, o ser 
humano age cotidianamente com base nos 
saberes sensíveis sem se dar conta de sua 
importância e utilidade.

A formação do educador deve, portanto, 
estar voltada a essas questões, levando-o 
a desenvolver um conhecimento crítico e 
reflexivo diante da diversidade de valores e 
culturas que envolvem o seu ato de ensinar. 
As (inter)relações que ocorrem no ensino/
aprendizagem, devem ser abordadas, levan-
do em consideração os aspectos sociocultu-
rais e a investigação, enquanto meios que 
proporcionam uma base sólida ao educador 
em formação, isso a partir da perspectiva 
de que o educando com altas habilidades/
superdotação é a razão de ser do seu fazer 
pedagógico.

É necessário que uma educação proble-
matizadora sirva de suporte teórico para que 
a formação do educador se dê de forma que 
o educando com altas habilidades/super-
dotação se desenvolva de maneira criativa, 
crítica, sensível, participando ativamente do 
processo de construção de conhecimentos.

Retomando os pensamentos do filósofo 
(PONTY, 1994), é impossível separar corpo/
alma, razão/percepção, porque o sensível 
olhar pensante está enraizado na corporeida-
de. A percepção de mundo que o ser humano 
tem só acontece através da leitura de todos 
os sentidos e do intelecto simultaneamente. 
Não pode ser seccionado em só intelecto ou 
só percepção sensorial, mas ambos como 
entrelaçamento desenhante que promove 
uma vida menos excludente e mais humani-
zante para todo e qualquer educando, mas, 
principalmente, aos com altas habilidades/
superdotação.

Assim sendo, o mundo se revela para o 
sujeito que se dirige ao mundo. Para o filó-
sofo, “cada consciência é nascida no mundo 
e cada percepção é um novo nascimento da 
consciência” (PONTY, 1994, p. 13). Dessa 
relação, nasce o que ele chama de “esquema 
corporal” (p. 114), essa maneira de expressar 
que o corpo está no mundo; contudo, não é 
do mundo, para não repetir dicotomias tradi-
cionais, especialmente de viés cartesiano. O 
veículo de comunicação do ser humano com 
o mundo é o corpo, que percebe aquele com 
todas as suas possibilidades – táteis, visuais, 
olfativas, etc. –, articulando um sentido, não 
a posteriori, como fruto de coordenadas di-
cotômicas, mas a partir de uma significação 
comum a todas essas possibilidades.

O olhar crítico, além de vir a ser aquele 
que carrega a aspiração para ver muito mais 
do que lhe é dado a ver, é, também, movi-
mento da subjetividade em busca de sentido 
e reflexão, que inclui atenção, sensibilidade 
e percepção; e, que pré-supõe desconfiança, 
(re)elaboração e (re)configuração. Isto é, 
o corpo em si deve ser entendido, segundo 
este filósofo, como “um todo de significações 
vividas que vai em direção ao seu equilíbrio” 
(PONTY, 1994, p. 179).

A educação pelo e para o sensível, nesta 
perspectiva, está relacionada ao ato criador, 
ao sensível olhar pensante e ao olhar crítico 
como capacidades inerentes a todos os seres 
humanos, e, acima de tudo, nos educandos 
com altas habilidades/superdotação. Assim, 
é possível entendê-la como uma abertura 
permanente à inclusão, à entrada de sensa-
ções e à constante preocupação com o que 
se faz e com o que se sente, ou seja, como 
pensar, produzir e se realizar sensível e cria-
tivamente.

Tal concepção, para a relação ensino/
aprendizagem, pode significar intenso 
trabalho, tanto do ponto de vista cognitivo, 
quanto do sensível. Em outras palavras, po-
de-se dizer que a educação sensível envolve 
aspectos teóricos e práticos, ou seja, ativa-se 
pensamento, corpo, espaço, movimento e 
ação.

Todos os processos da educação sen-
sível, praticamente, começam em estado de 
profunda inquietação e tensão – na região da 
pura sensibilidade. É quase uma procura que 
se inicia com um tatear no escuro. Não por 
indecisões do ser humano, pelo contrário, 
porque requer dele, imensa coragem para 
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se entregar, verdadeiramente, a incertezas e 
questionamentos, para os quais não existem 
perguntas ou respostas prontas ou definiti-
vas.

Revisitando o contexto educacional, à 
luz da educação pelo e para o sensível, pode-
se identificar alguns exemplos que, possivel-
mente, todos os educadores já vivenciaram. 
Ao planejar as aulas – espaço microcósmico 
da relação ensino/aprendizagem –, é neces-
sário flexibilidade sempre, porque proble-
mas levantados e questões realizadas podem 
modificar a trajetória daquilo que estava 
planejado. Portanto, é preciso ter coragem, 
disponibilidade, autenticidade, perspicácia 
e sensibilidade para se abrir a novas possi-
bilidades sem perder de vista a essência do 
estudo proposto.

Quando o educador é aberto à vida; sem 
preconceitos; receptivo às novas experiên-
cias; capaz de diferenciar-se e reintegrar-se; 
de amadurecer, e crescer espiritualmente, 
ele se torna capaz de criar e possibilitar a 
educação pelo e para o sensível como ato 
criativo aos educandos com altas habilida-
des/superdotação.

A educação pelo e para o sensível é a 
plena entrega de si e a presença total naquilo 
que se está fazendo. Ela vem acompanhada 
da eterna surpresa com as coisas que se 
renovam no cotidiano, ante cada manhã que 
ainda não existiu e que não existirá mais 
de modo igual, ante cada forma que, ao ser 
criado, começa a dialogar com o humano que 
está para o mundo. Os processos desta e sua 
realização correspondem à abertura para o 
desenvolvimento da personalidade. Os ato-
res educacionais poderão crescer ao longo de 
suas vidas, crescer para níveis sempre mais 
elevados, complexos e includentes.

A educação pelo e para o sensível 
se dá numa simultânea exteriorização/
interiorização da experiência da vida, numa 
compreensão maior de si própria e numa 
constante abertura às novas perspectivas 
includentes do ser. E em sendo cada ser 
humano um indivíduo único, suas formas 
expressivas também o serão, por conta disso, 
é fundamental que no espaço microcósmico 
da relação ensino/aprendizagem sejam reu-
nidas impressões do educadores e educandos 
com altas habilidades/superdotação sobre si 
mesmos, os outros e a vida.

É o estado de mobilização interior que 
leva o educador e os educandos com altas 

habilidades/superdotação a articular um 
sentido novo, includente, a partir de todas 
as possíveis significações, ao mundo em 
que existem, caracterizando-se pela total 
presença ativa da mente. Isso significa que 
não há como separar mente/pensamento do 
sensível/intuição, criação, percepção, emo-
ção. Quando o humano se abre aos processos 
da educação pelo e para o sensível, ativa-se 
corpo e mente ou, ainda, seguindo os pen-
samentos do filósofo, o “esquema corporal” 
(PONTY, 1994, p.114) como um todo absoluto 
e indivisível que pensa e sente e que, por isso, 
torna-se capaz de imaginar, criar e produzir.

Os processos da educação pelo e para 
o sensível exigem uma concentração intensa, 
ativando a mente e, por conseguinte, tam-
bém os estímulos sensíveis. Essa trajetória 
faz com que os educadores entendam que 
esta não só trabalha com os aspectos cogni-
tivos, mas, principalmente, com os sensíveis, 
pois quando não se constrói laços de afeto e 
de extrema sensibilidade com os educandos 
com altas habilidades/superdotação, não é 
possível construir conhecimentos e produção 
de sentidos.

Seguindo os pensamentos de (KANT, 
1984), há duas raízes para o conhecimento 
humano: a sensibilidade, pela qual os obje-
tos são apreendidos, e o entendimento, pelo 
qual os objetos são pensados. A sensibilida-
de aponta para a intuição como modelo de 
apreensão empírica. Logo, o conhecimento 
sensível desencadeia um processo de enfren-
tamento do mundo e das relações no limiar 
do racional e do emocional: a educação pelo 
e para o sensível. Onde a experiência, segun-
do (CERÓN E REIS, 1999, p. 232), pode ser 
aquela que “nos tira de uma relação soberana 
sujeito-objeto, que nos puxa para fora do co-
pertencimento em relação ao fenômeno ex-
terno e, portanto, ao mundo.” A experiência 
pode ser pensada à luz da sensibilidade para 
um corpo reflexionante. “Ele é reflexionante 
por ser requisitado a prestar contas sobre 
o significado do que está sentindo, e o que 
está sendo sentido é por sua vez alimentado 
por essa reflexão.” (CERÓN E REIS, 1999, 
p.232).

Enfim, educar-se pelo e para o sensível, 
é pôr-se em sintonia com as possíveis relações 
entre objetos e situações e compreender esta 
relação/mensagem, que pode ser explícita ou 
implícita e que é apropriada e internalizada 
pelo ser humano, em especial, o educando 
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com altas habilidades/superdotação de for-
ma lógica ou não.

Processos intuitivos na formação 
dos atores educacionais pela via do 
sensível

A formação dos atores educacionais 
deve estimular o desenvolvimento pessoal e 
o conhecimento sensível nas práxis da edu-
cação que se constrói pelo mesmo viés e pela 
perspectiva crítico/reflexiva. Uma formação 
que faça com que os educadores se desenvol-
vam como seres humanos e compreendam a 
sua responsabilidade com a relação ensino/
aprendizagem. Assim, o ensinar tornou-se 
sinônimo de indicar, mostrar um caminho, 
dar possibilidades para o outro conhecer, 
apreender e saber. 

É importante retomar Ostrower ao 
refletir sobre a relevância da intuição no 
aprendizado humano, já que o conhecimento 
construído é mais do que intelectual, é tam-
bém intuitivo e globalizante. O olhar tanto 
do educdor como do educando com altas 
habilidades/superdotação internaliza vários 
aspectos de um fenômeno, interpretando-os 
a partir da percepção que se tem do que se 
vê, de onde se está e da possível historicida-
de que se constrói. Essa seleção passa pelo 
limiar do racional e do sensível. Assim, a 
possível leitura histórica – que se constrói 
a partir dos fragmentos que se tem: afetos, 
emoções, associações – integra um conjunto 
de elementos que se relacionam, formando 
uma rede subjetiva de significações como um 
novo conhecimento que o ser humano faz 
sobre si mesmo e sobre o outro.

Tem sido alvo de muitas discussões a 
formação dos educadores, porque a relação 
ensino/aprendizagem serve de base para essa 
formação. O ato de ensinar é formado por um 
conjunto de conhecimentos, competências e 
habilidades que servem de alicerce à prática 
dos educadores: saberes em eterna produção 
enquanto caminho desenhante do constante 
processo de construção/desconstrução de 
uma via menos excludente e mais humani-
zante dos educandos com altas habilidades/
superdotação.

Assim, quanto aos saberes necessários 
à prática reflexiva, crítica, includente e 
sensível da relação ensino/aprendizagem 
para a formação dos educadores, (FREIRE, 
1996, p. 25) coloca que: “(...) é preciso que 

o formando, desde o princípio mesmo de 
sua experiência formadora, assumindo-se 
como um sujeito da produção do saber, se 
convença, definitivamente de que ensinar 
não é transferir conhecimentos, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua 
construção”. Enquanto que para (TARDIF, 
2002), o saber engloba os conhecimentos e 
atitudes dos educadores como fonte primária 
de seu saber ensinar e de sua competência. 
Portanto, são saberes plurais, compósitos e 
heterogêneos por manifestarem tais caracte-
rísticas no próprio ato de ensinar.

O reconhecimento dos seus saberes 
ocorre quando o educador pensa em sua prá-
tica como educador e percebe os saberes que 
o constituíram. Esse é, segundo (SCHÖN, 
2000), o educador reflexivo. Reflexivo de 
sua ação, na sua ação como um educador co-
nhecedor de si mesmo, das suas capacidades 
e, também, dos seus limites dentro de uma 
macro-estrutura globalizadora e excludente 
que é o capitalismo neoliberal do mundo 
contemporâneo.

Nesse mesmo sentido, (GAUTHIER, 
1998, p. 343) diz que “os saberes nos quais 
os professores se apóiam dependem direta-
mente das condições sociais e históricas nas 
quais eles exercem sua profissão”. Saberes 
que servem de suporte um ao outro, enrique-
cendo a prática do educador, ao mesmo tem-
po em que, qualifica-o para a sua posterior 
atuação.

De acordo com (TARDIF, 2002. p. 61):
os saberes que servem de base 
para o ensino, tais como são vistos 
pelos professores, não se limitam 
a conteúdos bem circunscritos que 
dependem de um conhecimento es-
pecializado. Eles abrangem uma 
grande diversidade de objetos, de 
questões, de problemas que estão 
relacionados com seu trabalho. 
Além disso, não correspondem, 
ou pelo menos muito pouco, aos 
conhecimentos teóricos obtidos na 
universidade e produzidos pela 
pesquisa na área de Educação: 
para os professores de profissão, 
a experiência de trabalho parece 
ser a fonte privilegiada de seu sa-
ber-ensinar.

A formação precisa estender-se não só 
aos conhecimentos a cerca do desenvolvi-
mento científico/tecnológico, mas também, 
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àqueles vinculados a uma educação que 
considere a sensibilidade do educando com 
altas habilidades/superdotação. Segundo 
(GERHARDT, 2006), essa educação do sen-
sível deve ir além de uma sensibilidade apri-
morada, remetendo, primeiramente, a uma 
mudança de atitudes, para viver de maneira 
mais plena e consciente, atuando de forma 
conjunta com as diversas manifestações do 
saber humano.

Para que o educador possa ter um mais 
perfeito entendimento dos signos presentes 
no seu entorno, em suas práxis de ensinador 
sensível, quer seja no espaço microcósmico 
da relação ensino/aprendizagem, quer seja 
nos objetos, pessoas e relações comunica-
cionais, (OSTROWER, 1986, p. 58) aponta 
a intuição como uma das mais importantes 
categorias do conhecimento para uma edu-
cação pelo e para o sensível.

A intuição é uma faculdade miste-
riosa. Em depoimento de artistas 
e cientistas sobre o ato de criar, 
todos são unânimes em afirmar o 
mesmo: as idéias ou as noções de-
cisivas lhes vieram intuitivamente. 
Todos sentiam, às vezes em mo-
mentos dos mais imprevistos, que 
estavam se aproximando de uma 
solução certa, mas não podiam 
explicar qual fora o raciocínio que 
os guiou. Com efeito, os caminhos 
intuitivos não são inteiramente 
racionais. Mas, para não haver 
nenhum mal-entendido: tampou-
co são irracionais, pois em todos 
os momentos do conhecimento, o 
ser humano continua um ser cons-
ciente. A intuição jamais dispensa 
a razão.

Intuição e razão não existem isola-
damente e não se desenvolvem de forma 
fragmentada. Unindo os saberes construídos 
pela inteligência e pelo sensível, a partir de 
seu potencial de associações e imaginação 
e de suas necessidades interiores, os edu-
cadores podem aumentar seus processos 
intuitivos. Esses processos podem ocorrer 
por meio da observação e co-relação cons-
tantes do cenário interno e externo do espaço 
pedagógico da relação ensino/aprendizagem 
e da sensibilidade em criar relações (inter/
intra)pessoais entre ele, os educandos com 
altas habilidades/superdotação e a comuni-
dade global e excludente que o ser humano 

vive. Esse movimento contribui para que 
ele melhor compreenda as relações afetivas 
e emocionais, articulando-as às construções 
cognitivas desses criativos e sensíveis edu-
candos e de si mesmo.

Portanto, intuir, observar, relacionar 
são caminhos criativos que representam um 
modo dinâmico de conhecimento, no qual o 
educador se torna ator principal na relação 
dialógica entre a sua percepção e as possíveis 
significações que constrói no espaço micro-
cósmico da relação ensino/aprendizagem e 
no modo como espaços, objetos e pessoas lhe 
falam e lhe afetam. Portanto, um conjunto de 
possíveis significações e intencionalidades 
do ensinante para com ele mesmo e para com 
o educando com altas habilidades/superdo-
tação e vice-versa.

Tal processo é dialógico, uma vez que 
está inserido no meio cultural. Esta relação 
permite ao educador repensar e agir perante 
novas situações, muitas vezes, inesperadas e 
imprevisíveis. Neste caso, o ato de intuir – a 
partir do que conhece e sente sobre os obje-
tos, fatos ou pessoas – torna-o capaz de criar 
e construir novas possibilidades para novas 
situações includentes.

Quando o ser humano intui sobre as 
coisas, não faz, necessariamente, uso de con-
figurações ou de palavras. Talvez, por conta 
disso, os cientistas e artistas não saibam 
explicar logicamente como chegaram a tais 
resultados em suas descobertas. As lingua-
gens, os problemas e seus desdobramentos 
diferem de uma situação a outra, mas de 
tudo, “as ciências e as artes se unem, pois os 
caminhos de descoberta e criação – intuiti-
vos – sempre são essencialmente caminhos 
de ordenação de formas.” (OSTROWER, 
1986, p. 58)

No entanto, para a educação pelo/
para o sensível, a intuição possibilita a 
apropriação do conhecimento, ampliando e 
multiplicando repertórios, tanto do ponto de 
vista da cognição como do sensível. Quanto 
mais o ser humano conhece sobre algo, mais 
o identifica, o reconhece e, portanto, o intui, 
o compreende.

No espaço microcósmico das relações 
ensino/aprendizagem, a intuição pode con-
tribuir para as relações afetivas entre edu-
cador e educandos com altas habilidades/
superdotação e no entendimento sobre como 
se dá a relação ensino/aprendizagem, a fim 
de construir com o grupo novos conhecimen-
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tos e novas produções de sentidos.
Para estas reflexões sobre o desenvol-

vimento da educação pelo/para o sensível 
e do sensível olhar pensante e tudo o que 
completa o entendimento do ensinante sobre 
si mesmo – que atualmente está sofrendo um 
desestímulo muito grande por meio da for-
mação que se recebe e, consequentemente, 
do ensinamento que media aos educandos 
com altas habilidades/superdotação – a 
teórica (OSTROWER, 1986, p. 60) apresenta 
como conforto: “não me refiro à instrução na 
escola, que pode ser boa ou má. Refiro-me à 
educação no sentido mais amplo, à formação 
de nossa mente pelo mundo sensível em 
nossa volta...”.

Esta citação se refere à perda de sen-
sibilidade dos seres humanos. E muitos são 
os fatores para tal situação: os meios de co-
municação que vendem, muitas vezes, uma 
imagem inadequada da realidade; o consu-
mo exacerbado, que leva o ser humano, em 
muitos casos, a consumir cada vez mais na 
tentativa de suprir afetos, solidão, dúvidas 
e tantos outros sentimentos. Mais do que 
isso e para, além disso, o ensinante comum 
reproduz em suas práticas educativas o que 
absorveu e absorve desses meios e da cultura 
massificada e excludente que impregna as 
mentes e as almas dos seres humanos. Por 
isso, o educador da educação pelo/para o 
sensível precisa produzir, em sua relação 
ensino/aprendizagem com o educando com 
altas habilidades/superdotação, a educação 
pela práxis do sensível olhar pensante.

A percepção a serviço da apropria-
ção das possíveis leituras de mundo

Outra categoria do conhecimento sen-
sível que está fundamentada no que o edu-
cador é capaz de sentir e compreender sobre 
si mesmo, sobre os educandos com altas 
habilidades/superdotação e sobre a vida é a 
percepção. Para (OSTROWER, 1986, p. 57), 
a percepção

[...] é um apreender o mundo ex-
terno junto com o mundo interno, e 
ainda envolve, concomitantemen-
te, um interpretar aquilo que está 
sendo apreendido. Tudo se passa 
ao mesmo tempo. Assim, no que 
se percebe, se interpreta; no que 
se apreende, se compreende. Essa 
compreensão não precisa necessa-
riamente ocorrer de modo intelec-

tual, mas deixa sempre um lastro 
dentro da nossa experiência.

Os educadores podem desenvolver um 
trabalho que atenda às diversas realidades 
que a eles chegam, mas para isso, é necessá-
rio que desenvolvam a percepção e apurem 
a sensibilidade o suficiente para sentir as 
necessidades de seus educandos com altas 
habilidades/superdotação, educando-os 
pelo/para o sensível de maneira que cres-
çam e possam atuar na sociedade de forma 
crítica e criativa, conscientes de suas atitudes 
e possibilidades. É ainda preciso que eles se 
sintam sujeitos atuantes na transformação 
do meio ao qual estão vinculados e não meros 
seguidores de normas ou que, simplesmente, 
passem a executar tarefas neste mundo ex-
cludente de hoje.

Nesse sentido, para que um educador 
possa educar pelo/para o sensível, ele pre-
cisa ser sensível. Defende (DUARTE, 2001, 
p. 206) “que na realidade, uma educação 
sensível só pode ser levada a efeito por meio 
de educadores cujas sensibilidades tenham 
sido desenvolvidas e cuidadas, (...) como 
fonte primeira dos saberes e conhecimentos 
(...) acerca do mundo”.

O caminho da percepção, da sensibili-
dade é sempre dinâmico e transcende o ato 
de identificar e codificar. Ter a sensibilidade 
de perceber é entregar-se à constante cadeia 
de significações em determinado tempo/
espaço, ou seja, é se entregar, abrir-se ao 
encontro do que verdadeiramente se quer 
perceber.

As Diretrizes Curriculares para o Ensi-
no Fundamental e para o Ensino Médio já 
contemplam muitas das características da 
educação pelo/para o sensível em vários dos 
seus parágrafos. As escolas deverão ter como 
norte: a explicação dos processos de ensino 
voltados para as relações com a sua comuni-
dade local, regional e planetária, ao visualizar 
a interação entre essa educação fundamental 
e a vida cidadã dos seus educandos com altas 
habilidades/superdotação; a introdução de 
projetos e atividades do interesse de suas 
comunidades; a abertura aos princípios éti-
cos da autonomia e da responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito ao bem comum; 
a incorporação dos princípios dos Direitos e 
Deveres da Cidadania, do exercício da cria-
tividade e do respeito à ordem democrática; 
a aceitação dos princípios estéticos da sen-
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sibilidade, da criatividade e da diversidade 
de manifestações artísticas e culturais e o 
entendimento de que essa educação deverá 
substituir a repetição e a padronização, esti-
mulando a criatividade, a inclusão, o espírito 
inventivo, a curiosidade pelo inusitado e a 
percepção aberta e a serviço da apropriação 
das possíveis significações que o afetivo 
constrói. 

A percepção, na práxis do educador, 
tem como desafio permanente desenvolver 
a sensibilidade a ponto de perceber as reais 
necessidades de conhecimento dos educan-
dos com altas habilidades/superdotação e de 
saber mediá-las de forma a envolvê-los na 
magia que a relação ensino/aprendizagem 
impõe sobre os seres abertos ao sensível: 
como uma nova possibilidade de vivenciar 
essa relação, isto é, como colaboradores e 
cooperadores mútuos nessa construção dos 
saberes produzidos na ação desses atores 
educacionais sensíveis.

Busca-se, portanto, uma formação 
para o educador que seja reflexiva, afetiva 
e inteiramente voltada à relação espelhar 
com os princípios propostos pelas Diretrizes 
Curriculares para o Ensino Fundamental e 
para o Ensino Médio. (BARBOSA, 2004, p. 
51) coloca que “não é apenas o conhecimento 
intelectual, (...) que precisa ser revisto; tam-
bém a afetividade, as reações emocionais, os 
sentimentos, (...) enfim, os elementos que 
compõem a subjetividade (...)”.

É precisa encontrar formas de articular 
o que se busca nas teorias e discussões; 
reconhecendo-se que o conhecimento é 
continuamente criado e recriado e não existe 
separado da consciência humana; ele é pro-
duzido pelo ser humano coletivamente, ao se 
buscar e se tentar dar sentido à maneira de 
estruturar a relação ensino/aprendizagem, 
ainda mais com os educandos com altas 
habilidades/superdotação.

Nessa linha de pensamento, a comu-
nicação é vital à mediação que se dá entre o 
educador e os educandos com altas habilida-
des/superdotação. Para torná-la possível é 
imprescindível que o ouvinte compreenda a 
intenção daquele que fala. Na ação da comu-
nicação são construídos sentidos baseados 
em atos e manifestos sobre o que se desejou 
comunicar, o que daquilo foi necessário 
aprender e o que se interpretou do que foi 
dito.

Ou seja, o planejamento, seu desenvol-

vimento e as ações que dele se desdobram 
podem ser uma imensa troca de vivencias e 
experiências, tanto do educador quanto dos 
eucandos com altas habilidades/superdota-
ção. Embora, seja o educador que coordene 
esse processo, a participação de todos é o 
subsídio fundamental para a relação ensino/
aprendizagem que se exercita no universo da 
inclusão.

Nesse processo, acontece a percepção 
imediata do que do educando com altas 
habilidades/superdotação é exposto a partir 
da visibilidade do seu corpo, dos seus gestos 
e dos sons que ele profere. A face subjetiva 
da experiência humana – sua consciência e 
ações pelas quais dá sentido aos signos – não 
acontece da mesma forma e com a mesma 
intensidade para todos os seres humanos e, 
muito mais ainda, para todos os educanos 
com altas habilidades/superdotação.

Pode-se dizer que o educano com altas 
habilidades/superdotação apenas pode ser 
melhor entendido e ajudado no seu processo 
educacional por um educador aberto e pre-
parado para perceber melhor tais habilida-
des. Então, a educação pelo/para o sensível, 
de acordo com (DUARTE, 1981), pode ser 
entendida como aquela que leva o educando 
com altas habilidades/superdotação a se 
abrir para a percepção dos sentidos que 
circulam em sua cultura, para que ele possa 
assimilá-los e nela viver. Isso não significa 
que estará assimilando todas as informações 
com uma atitude passiva, ao contrário, para 
que se tenha uma boa aprendizagem é ne-
cessária uma atividade que seja consciente, 
participativa e transformadora da realidade 
interna e externa desse ser que faz do ato da 
criação ou da criatividade apenas uma brin-
cadeira simples, indelével, diáfana, efêmera 
e ingênua como o próprio existir.

O conhecimento necessita da curiosida-
de, da sensibilidade dos educandos com altas 
habilidades/superdotação que, seguindo o 
pensamento de (FREIRE, 1996), pode-se 
inferir o requerer da ação transformadora 
sobre a realidade e sobre o próprio processo 
de aprendizagem, estabelecendo a reinven-
ção do que se aprende como uma das funções 
da relação ensino/aprendizagem, como 
construtora desses aprendentes sensíveis e 
competentes, que continuarão a construir 
ao adquirirem autonomia e domínio do pro-
cesso, fazendo aflorar, do próprio olhar, uma 
sensível forma de ser. Para isso, é preciso que 
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o educador se empenhe no sentido de estar, 
constantemente, reconstruindo seus saberes, 
suas práticas, sua identidade de forma sensí-
vel para esse educando.

A percepção – como um elemento 
sutil, que dificilmente é reconhecida pelo 
ensinante de imediato, mas que acompanha 
diariamente as atividades humanas, na for-
ma pessoal de se apropriar das significações 
internalizadas do entorno – é fundamental 
para a relação ensino/aprendizagem com os 
educandos com altas habilidades/superdota-
ção.

É através de processos seletivos, a partir 
das condições físicas e psíquicas de cada edu-
cando com altas habilidades/superdotação 
e, ainda, a partir de certas necessidades e 
expectativas deles e do educador que a per-
cepção se estrutura. Frente aos incontáveis 
estímulos que chegam continuamente, esta 
seletividade representa uma primeira instân-
cia da filtragem das significações. Em outras 
palavras, tudo que é absorvido pelo educador 
e educandos com altas habilidades/superdo-
tação dentro e fora da relação ensino/apren-
dizagem, influencia na filtragem do que se 
deseja perceber: interesses, necessidades, 
dúvidas, problemas, entre outros.

A única certeza, disto tudo, é que: no que 
se percebe, se interpreta; no que se apreen-
de, se compreende. Essa compreensão não 
ocorre somente de modo intelectual, pois 
todo aprendizado deixa lastros profundos 
em nossa experiência. Aquilo que realmente 
se aprende, porque se percebe e se relaciona 
à vida, pode mudar a forma de se ver o mun-
do, a vida e de perceber a si mesmo como ser 
humano. Por isso, a percepção não é apenas 
uma identificação, pura e simplesmente. É 
muito mais do que isso, pois é na percepção 
que algo se esclarece e se estrutura para 
quem percebe – educador e educandos com 
altas habilidades/superdotação. Perceber é 
uma constante cadeia inclusiva de formas 
significativas de se ver a grande nave mãe: o 
planeta terra.

Na emoção, a reinvenção plurissig-
nificativa da vida acontece

No processo de apreensão de significa-
ções e de mediação de sentidos, a emoção 
também é elemento fundamental. Segundo 
(GARDNER, 1999, p. 89), as emoções “ser-
vem como um ‘sistema primário de aviso’, 

assinalando tópicos e experiências.”. Porque, 
qualquer pesquisa que ignore a emoção, a 
percepção, a imaginação, a criação e a in-
tuição corre o risco de limitar-se no que se 
refere ao aprendizado do ser humano com 
altas habilidades/superdotação. Ou quando 
este pensador diz:

[...] nestes últimos anos, os cogniti-
vistas propuseram vários modelos 
de como as emoções podem estru-
turar, guiar e influenciar repre-
sentações mentais. Todos apontam 
para uma verdade simples – se 
quisermos que algo seja obtido, do-
minado e subseqüentemente usa-
do, trataremos de inseri-lo num 
contexto que envolva emoções. In-
versamente, aquelas experiências 
que são desprovidas de impacto 
emocional refletem um fraco en-
volvimento e são logo esquecidas, 
não deixando nenhuma represen-
tação mental.(Idem, Ibdem, p. 90)

Tais pressupostos estão cada vez mais 
sendo evidenciados na educação pelo/
para o sensível já que inúmeras pesquisas 
têm demonstrado as dificuldades, tanto do 
educador quanto dos educandos com altas 
habilidades/superdotação, em reter e fazer 
uso das suas emoções e compreender os pro-
cessos emocionais daqueles à sua volta. É a 
interculturalidade presente na relação ensi-
no/aprendizagem, enriquecendo os estudos 
quando se trata dessa educação includente. 
É preciso, então, abordar as diferenças de 
valores estéticos, culturais, sociais, políticos, 
educacionais enquanto co-partícipes na 
construção do conhecimento. Os educadores 
sensíveis devem compreender os educandos 
com altas habilidades, com identidades múl-
tiplas, plurais, diferentes. Identidades que 
se encontram em transformação, pois esses 
estão inseridos em diferentes grupos étnicos, 
de diferente faixa etária e com diferentes 
níveis emocionais.

Existem valores que devem ser traba-
lhados para a desestruturação de certos tabus 
que são impostos na relação emocional do dia 
a dia. É preciso desenvolver e proporcionar 
autonomia aos educandos com altas habili-
dades/superdotação, deixando-os confiantes 
para que tragam seu mundo particular, seus 
saberes preexistentes e suas experiências 
emocionais, afetivas para dentro da relação 
ensino/aprendizagem, para que se tornem 
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membros ativos, participantes e transforma-
dores. Assim, o esse poderá perceber que o 
ato de aprender é a capacidade que ele tem 
de transferir e utilizar um conhecimento em 
outros contextos, como solução de proble-
mas.

O desenvolvimento pessoal e os ca-
minhos percorridos para a construção do 
saber, do conhecimento não são isolados, 
(ISAIA, 2001, p. 21) coloca que “o caminho 
do desenvolvimento pessoal, contudo, não 
pode ser visto apenas em termos individuais, 
mas sim grupais, pois, no seu percurso, cada 
sujeito interage com todos aqueles que com 
ele compartilham os mesmos parâmetros 
geracionais, constituindo uma geração”. 
Portanto, este fenômeno exclusivamente hu-
mano, refere-se à capacidade que este tem de 
criar e reinventar significações às suas ações, 
às suas emoções e ao mundo que o rodeia, 
construindo, assim, as diferentes culturas, os 
diferentes conhecimentos e saberes.

A cultura, seguindo os pensamentos 
de (RICHTER, 2003), não é um fenômeno 
isolado. Cada um dos diferentes grupos, em 
diferentes épocas e lugares, dá diferentes 
significados, diferentes valores às coisas e 
passagens, momentos da vida que são apa-
rentemente semelhantes. Contudo, o valor 
estético que se atribui ao prazer que se tem 
no olhar para o seu jardim; no ouvir a canção 
dos pássaros, o barulho da chuva, é indes-
critível, inenarrável: transcende a qualquer 
experiência estética enquanto provocação de 
toda a mente e de todo o corpo, porque está 
no campo do indizível – a emoção.

É pela via das emoções que os sinais da 
subjetividade acontecem – na expressão de 
um olhar, no movimento do corpo, no timbre 
da voz e tantos outros sinais que comunicam 
que a reinvenção plurissignificativa da vida 
está acontecendo. Desta forma, a razão não 
está dissociada da emoção, ambas é que dão 
vida à relação ensino/aprendizagem. Por-
tanto, a apreensão emocional é fundamental 
para a compreensão, para o conhecimento e 
para a construção de valores plurissignifica-
tivos que o educador precisará, no sentido de 
se compreender para poder compreender os 
educandos com altas habilidades/superdota-
ção.

Segundo (SCHOTT, 1996, p. 234), o 
conhecimento do mundo material é base es-
trutural para a formação de seres sensoriais, 
cognitivos e com altas habilidades/superdo-

tação. O autor trata a cognição no âmbito da 
experiência vivida, abrindo o campo para os 
problemas epistemológicos, quando afirma 
que esses são gerados por fatos históricos. 
“Ao admitir o papel cognitivo da emoção e 
da sensoridade, também desafiamos a con-
cepção de que a argumentação é a principal 
forma do conhecimento.” Isto é, o conheci-
mento acontece nos níveis da racionalidade 
– argumentação/reflexão – e do sensível 
– emoção, intuição, percepção, imaginação, 
criação. Ambos devem ser considerados na 
relação ensino/aprendizagem, porque cons-
tituem, segundo tradição aristotélica, a única 
maneira pela qual o mundo da matéria chega 
ao uso da razão: expressão do homo sapiens.

Vários serão os conhecimentos, os 
saberes, as emoções construídas no universo 
multicultural. Cada um irá desenvolver um 
conceito que tem alguma relação com sua 
própria cultura e realidade significativa. 
Seguindo as palavras de (READ, 1958), a 
origem dos sentimentos, das emoções, nos 
educandos com altas habilidades/super-
dotação, está diretamente ligada à noção 
de sensação diante dos estímulos do meio 
ambiente em relação ao papel da percepção 
e a imaginação bem como a união desses. A 
construção do conhecimento se dá através do 
resultado da reação do organismo diante das 
forças relevantes do ambiente, apreendidas 
através da expressão plurissignificativa desse 
educando.

É possível despertar, segundo (HEL-
LER, 1991), uma nova visão de mundo em 
que a multiculturalidade, a emoção e o 
sensível sejam vistos como valores capazes 
de promover a inclusão e a aceitação do 
que é diferente como uma demonstração da 
riqueza cultural que pode ser alcançada por 
meio da compreensão de diferentes estéticas 
e de diferentes culturas, pois possibilidades 
de novos saberes que, para alguns, ainda são 
desconhecidos.

Faz-se necessário e urgente, segundo 
(DUARTE, 2001), um educador sensível, 
aberto às particularidades do mundo que o 
rodeia, ampliando sua área de atuação para 
os domínios do emocional e do corporal que 
aos seres humanos foram dados com o ad-
vento da existência. Porque a este educador 
cabe construir saberes e práticas articuladas 
com situações reais da relação ensino/apren-
dizagem com as diversas culturas e saberes 
que cada um dos educandos com altas habi-
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lidades/superdotação traz consigo para esta 
reinvenção plurissignificativa da vida.

Afirma (GARDNER, 1999, p. 57) afirma 
que: “o sensível e o intelectual não estão 
dissociados dos processos cognitivos, uma 
vez que o indivíduo necessita do sistema cor-
poral, sensível e cognitivo para comunicar-se 
no mundo das idéias, das sensações e das 
emoções”. O autor alerta para a necessidade 
de uma educação que possibilite melhores 
condições para o desenvolvimento desse co-
nhecimento, que motive os educandos com 
altas habilidades/superdotação a aprender a 
lidar com suas próprias emoções e as emoções 
mediadas pelo outro. Em outras palavras, o 
aprendizado sensível e humano deve ocorrer 
por meio da experiência plurissignificativa 
da vida.

No espaço microcósmico da relação 
ensino/aprendizagem, saber lidar com as 
emoções é imprescindível, especialmente 
no atual contexto que estimula, muitas 
vezes, a inversão de valores, a violência, a 
competitividade e tantos outros sentimentos 
que fortalecem a idéia do individualismo, do 
egoísmo e da exclusão social. Portanto, saber 
sentir as emoções dos educandos com altas 
habilidades/superdotação, envolvendo-as 
na relação ensino/aprendizagem, é também 
ter um sensível olhar pensante e crítico 
para o enfrentamento e embate de opiniões, 
decisões a serem tomadas e problemas com 
alternativas para sua superação, neste viés 
plurissignificativo da reinvenção da vida se 
acontecendo. 

Educação sensível: um olhar pen-
sante sobre o processo inclusivo do 
aprendente 

com altas habilidades/superdotação
A educação pelo/para o sensível não 

pressupõe apenas a aquisição do conheci-
mento, implica também na não aceitação 
da normatização do educando com altas 
habilidades/superdotação no sentido psi-
cológico, educacional, filosófico e social e 
no desenvolvimento, desse educando, da 
capacidade de se sentir incluso e interagindo 
no mundo. Logo, é um processo de inclusão 
e está ligado ao processo de construção social 
mais amplo e ao exercício da cidadania, ou 
seja, a tomada de consciência sobre seus 
direitos e deveres, individual e social. 

A educação escolar brasileira carac-

terizou-se, desde os primeiros séculos de 
história, por sua herança de sociedade escra-
vocrata, por dois tipos de ensino: um sistema 
de formação secundária superior destinada 
aos educandos das elites, e um sistema de 
ensino profissional, voltado para o mundo 
do trabalho, destinados aos educandos das 
classes populares. Porém, nesse período, a 
grande maioria do povo permanecia fora da 
escola. Neste contexto, a expressão exclusão/
inclusão escolar se refere à possibilidade 
ou impossibilidade de acesso ao sistema de 
ensino, que se estabelece, já na sua origem, 
de forma excludente, segregadora.

A origem dos processos discriminatórios 
está no interior dos dispositivos pedagógicos 
a eles relacionados. Portanto, uma das con-
tribuições da educação pelo/para o sensível 
está na possibilidade de o educando com 
altas habilidades/superdotação perceber-se 
como um agente transformador da realidade 
em que vive e não como vítima de um pro-
cesso de eliminação de grandes contingentes 
estudantis, por meio de mecanismos discri-
minatórios, excludentes responsáveis pelas 
altas taxas de reprovação e evasão escolar. 
A compreensão que se faz desta, acompanha 
a imagem que dela se faz. Para (FERNÁN-
DES, 2001, p. 129): “Nessa correlação entre 
existência e pensamento, entre consciência e 
objeto intencionado, é que a imagem surge 
como processo de apreensão... Pela imagem 
outorgamos voz ao silêncio.”

Diante do exposto, exclusão/inclusão 
escolar refere-se aos processos de segre-
gação e diferenciação internas ao sistema 
escolar. Entretanto, nas últimas décadas do 
século XX, as diferenças sociais e culturais 
dos educandos com altas habilidades/su-
perdotação são consideradas e a escola, num 
esforço conjunto, tenta mudar suas práticas, 
de modo a possibilitar a permanência em seu 
interior desses educandos. A educação passa 
a ser encarada como forte aliada contra a 
injustiça social e ampliam-se os esforços 
para se efetivar o que afirma o (ART.26 
DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DI-
REITOS HUMANOS, 1948): “Toda pessoa 
tem direito à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo menos nos graus elementares 
e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional 
será acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito.”

Como já se pode constatar, o direito 
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de acesso à escola é uma ideia moderna. As 
desigualdades educacionais só se tornam 
problema social, quando movimentos polí-
ticos e sociais instauram a ideia da escolari-
zação como direito do cidadão, e não como 
bem de luxo. No entanto, a escola, por sua 
vez, enfrenta, ainda hoje, um outro grande 
problema/desafio que é a realização de um 
trabalho, na relação ensino/aprendizagem, 
que inclua, de fato, a todos os cidadãos.

De vital importância também é, que se 
faça uma análise do processo de construção 
do conhecimento e dos saberes humanos e 
dos caminhos/descaminhos trilhados nas 
últimas três décadas do século XX, por edu-
candos com altas habilidades/superdotação, 
educadores e comunidade científica em 
busca de respostas para as questões que se 
colocam no cotidiano dos atores educacio-
nais sensíveis.

Nesta perspectiva, a mais preciosa li-
berdade conquistada pelo educador sensível 
é a que o conduz ao sentimento de amor, 
paixão, prazer, reflexão e respeito à vida, à 
possibilidade de utilizar os seus sentidos na 
construção de uma nova significação que não 
segregue e nem promova a diferenciação do 
seu educando com altas habilidades/super-
dotação. Retomando (FERNÁNDES, 2001, 
p. 132), a imagem que se tem da Educação 
pelo/para o sensível “(...) é um sentido 
sempre receptor de um perceptor que quer 
aprofundar-se nesse mais além da imagem, 
transcendê-la, voltando-se sobre si mesmo 
sem perder seu entorno”.

É na experiência do sensível, que o edu-
cador vai construindo imagens, formas que 
desenvolvem uma aprendizagem sobre a rea-
lidade. Esse não é um processo efetuado pela 
razão, ou seja, alimenta-se muito mais de um 
saber subjetivo, apropriado de elementos, 
que por sua natureza, não necessitam de uma 
explicação lógico-racional, mas de uma força 
transcendental que se fortalece na forma 
particularizante de se perceber e perceber 
tudo o que está à sua volta, dando ênfase 
no espontaneísmo do “aprender fazendo”. 
Porque, “[...] pela imagem (...) ascendemos 
a um modo de conhecimento que nos exte-
rioriza, com sua plasticidade, uma olhada 
do que existe e que nem sempre os olhos 
convencionais descobrem: a consciência 
subjetiva do homem através da imagem-sím-
bolo e da imagem-interpretação, reclamando 
e denunciando o que é humano, o possível ou 

impossível da razão. (FERNÁNDES, 2001, p. 
134)

Portanto, independente da área de co-
nhecimento do educador, é fundamental que 
este dedique uma parcela do seu tempo às 
experiências com o subjetivo, seja bebendo 
das suas próprias experiências internas; das 
experiências dos seus educandos com altas 
habilidades/superdotação, da natureza e de 
tudo aquilo que possa modificá-lo, torná-lo 
cada vez mais perceptível à vida e, conse-
quentemente, à relação ensino/aprendiza-
gem como exercício de um olhar pensante 
sobre o processo includente que a educação 
pelo/para o sensível quer promover sobre o 
educando com altas habilidades/superdota-
ção

E o espaço para esta relação deve pri-
mar, como uma instância difusora de cultu-
ra, pela ampliação do repertório cultural dos 
seus atores educacionais no âmbito de suas 
experiências pela via da sensibilidade, como 
canal para o alargamento dos seus horizontes 
perceptivos. Porque, para (BUORO, 2002. p. 
41), se a educação pela via do sensível

“(...) é relação de sensibilidade 
com a existência e com experiên-
cias humanas, capaz de gerar um 
conhecimento de natureza diverso 
daquele que a ciência propõe, é na 
valorização dessa sensibilidade, 
na tentativa de desenvolvê-la no 
mundo e para o mundo devolvê
-la, que poderemos contribuir de 
forma inegável com um projeto 
educacional no qual o ensino (...) 
desempenhe um papel preponde-
rante e não apenas participe como 
coadjuvante.”

Busca-se, pela educação pelo/para o 
sensível, qualificar o processo de ensino/
aprendizagem, a fim de formar uma nova 
geração de educandos com altas habilidades/
superdotação comprometidos com a ética, 
com os valores coletivos e com um mundo 
onde a inclusão seja realmente democrática. 
Mas para isso, é preciso também cultivar o 
relacionamento humano e os vínculos in-
terpessoais, tão importantes para a vida nas 
sociedades multiculturais em que os atores 
educacionais vivem e aprendem.

Especificamente nas relações ensino/
aprendizagem, ressalta-se as importantís-
simas contribuições que Freire e Freinet 
deram à educação. Quando ambos abordam 
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o estreitamento de laços entre educadore e 
educandos, infere-se também o mesmo en-
trelaçamento com os aprendentes com altas 
habilidades/superdotação, falando de igual 
para igual. Quando um ensinante dirige-se 
sem hierarquias ou formalismos a esses edu-
candos, ele está colaborando com a inclusão 
destes, sem ser coercivo ou prepotente. Com 
o uso da sensibilidade os atores educacionais 
podem, ainda, ampliar o envolvimento deles 
com os conteúdos, e ampliar as possibilida-
des do trabalho cooperativo e colaborativo, 
incrementando a qualidade das inclusões.

Enfim, o educador não precisa ser um 
exímio conhecedor de todas as ciências, mas 
precisa se tornar um exímio pesquisador em 
constante busca de informações e conceitos 
que possam fazer com que ele mantenha o 
seu papel fundamental de interventor sensí-
vel e pontual nas condutas de inclusão; cons-
tituindo, assim, espaços e criando situações 
para que o educando com altas habilidades/
superdotação possa exercitar a sua liberdade 
de criar, com prazer, os gestos significadores 
da apreensão de conhecimentos e saberes.

Rede de significações na educação 
pelo e para o sensível

A intuição e intelecto, sensibilidade e 
razão são processos cognitivos indispensá-
veis ao conhecimento, pois todo pensamento 
requer uma base sensorial: pensamento e 
intuição se (inter)relacionam com a per-
cepção na construção do conhecimento, 
principalmente, nos educandos com altas 
habilidades/superdotação. 

Aborda (MORIN, 2001, p. 14) o pensa-
mento multidimensional, que trata de todos 
os elementos do conhecimento de forma 
integrada. O teórico afirma que:

[...] a inteligência que só sabe se-
parar fragmenta o complexo do 
mundo em pedaços separados, fra-
ciona os problemas, unidimesiona-
liza o multidimensional. Atrofia as 
possibilidades de compreensão e 
de reflexão, efeminando assim as 
oportunidades de um julgamento 
corretivo ou de uma visão a longo 
prazo. Sua insuficiência para tra-
tar nossos problemas mais graves 
constitui um dos mais graves pro-
blemas que enfrentamos.

Segundo o autor, a fragmentação 
do pensamento leva à limitação de uma 

percepção global e, consequentemente, ao 
enfraquecimento do senso de responsabili-
dade, pois cada ser humano tende a ser res-
ponsável apenas por sua tarefa especializada. 
Também é bem possível um distanciamento 
da solidariedade, pois praticamente mais 
ninguém preserva seu elo com o contexto e 
com aqueles que dele fazem parte.

Pois bem, as palavras do autor, no con-
texto da educação sensível, fazem ecos em 
nossa consciência. Numa educação linear, 
pautada na individualidade, não há lugar 
para o pensamento sistêmico da vida. Ou 
como se pode deduzir dos pensamentos de 
(BUORO, 2002): o pensamento sistêmico, 
multidimensional, na medida em que cons-
titui a extensão do eu e a organização das 
relações com o mundo, deve ser buscado pelo 
educador sensível, para que possa realizar 
uma educação que leva em conta aspectos 
subjetivos e cognitivos, em que se constrói 
coletivamente o conhecimento e os saberes 
que vão repensar as suas próprias ações 
e dos aprendentes com altas habilidades/
superdotação.

Enquanto o ser humano se pautar em 
ações feitas dicotomizadamente, em que 
cada um – ensinante e aprendentes com altas 
habilidades/superdotação – não compactue 
de ações e responsabilidades, é impossível 
conviver nessa rede de processos contínuos 
de intenções, significados e práticas dialógi-
cas, pois, como afirma (MORIN, 2001, p. 24): 
“todo conhecimento constitui, ao mesmo 
tempo, uma tradução e uma reconstrução, 
a partir de sinais, símbolos, sob a forma de 
representações, idéias, teorias, discursos”. 

Esse tipo de conhecimento privilegia 
a educação pelo/para o sensível em um 
processo construtivo que estabelece uma 
nova forma de olhar e lidar com o educandos 
com altas habilidades/superdotação que 
pressupõe olhar por inteiro e não de forma 
fragmentada, isolada e individualizada. 
Priorizando-se a sensibilidade para olhar, 
construir e apreender o saber com sabor, 
em uma proposta metodológica respaldada 
pela interculturalidade, bem como, por 
aquelas alicerçadas na educação que busca a 
formação de um novo e crítico olhar, que, ao 
mesmo tempo, reconhece a unidade dentro 
do diverso e o diverso dentro da unidade. 
Conseguindo “reconhecer, por exemplo, a 
unidade humana em meio às diversidades 
individuais e culturais, as diversidades 
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individuais e culturais em meio à unidade 
humana.” (BUORO, 2002, p. 25)

Seguindo os pensamentos dos (PARÂ-
METROS CURRICULARES NACIONAIS 5ª 
A 8ª SÉRIES: ARTE. BRASÍLIA: MEC-SEF, 
1998.), pode-se inferir que o sensível é fun-
damental, básico e enriquecedor das práticas 
educativas do cotidiano, sobretudo quando 
se percebe o crescimento/desenvolvimento e 
o amadurecimento do educandos com altas 
habilidades/superdotação em seu percurso 
criador, porque o conhecimento sensível 
abre perspectivas para que esse educando 
tenha uma compreensão do mundo na qual 
a dimensão poética esteja presente: a sensi-
bilidade ensina que as experiências pessoais 
geram um movimento de transformação per-
manente, que é preciso reordenar referências 
a todo o momento, ser flexível. Isso significa 
que sensibilidade e cognição, criatividade e 
conhecimento são indissociáveis e a flexibili-
dade é condição fundamental para aprender.

É necessário, portanto, nas ações edu-
cativas da relação ensino/aprendizagem com 
os educandos com altas habilidades/super-
dotação, a substituição de um pensamento 
que isola e separa por outro que distingue 
e une. É fundamental substituir um pensa-
mento limitado, redutor e excludente por, 
um complexo, abrangente e includente. Esta 
abordagem faz parte do pensamento contem-
porâneo, da educação pelo/para o sensível 
uma vez que o ser humano precisa lidar com 
várias situações e outros seres humanos ao 
mesmo tempo e num tempo vivido e sentido 
muito mais rápido do que parece ser. Assim, 
para (MORIN, 2001, pp. 92-93)

[...] o pensamento que une substi-
tuirá a causalidade linear e unidi-
recional por uma causalidade em 
círculo e multirreferencial; cor-
rigirá a rigidez da lógica clássica 
pelo diálogo capaz de conceber no-
ções ao mesmo tempo complemen-
tares e antagonistas, e completará 
o conhecimento da integração das 
partes em um todo, pelo reconhe-
cimento da integração do todo no 
interior das partes.

A visão cartesiana da mente vem sendo 
substituída pela concepção sistêmica da 
vida, percebendo a mente e a consciência 
como processos. O estudo que aborda o 
pensamento sistêmico, também conhecido 
como a ciência da cognição, tem ampliado 

e transformado as ideias de transdisciplina-
ridade na relação ensino/aprendizagem com 
os educandos com altas habilidades/super-
dotação. O paradigma central desses estudos 
é a identificação da cognição e do processo 
do conhecimento como maneiras de viver.

Segundo (MATURANA E VARELA, 
1980), a cognição é a atividade que garante 
a autogeração e a autoperpetuação das redes 
vivas porquanto é o próprio processo de vida. 
A atividade organizadora dos sistemas vivos 
é uma atividade mental em todos os níveis. E 
nas palavras de (CAPRA, 2002, p. 53),

[...] a relação entre mente e cére-
bro, portanto, é uma relação entre 
processo e estrutura. Além disso, 
o cérebro não é a única estrutura 
através da qual opera o processo 
de cognição. Toda estrutura do 
organismo participa do processo 
cognitivo, quer o organismo tenha 
um cérebro e um sistema nervoso 
superior, quer não.

O que para Maturana e Varela, as mu-
danças estruturais do sistema constituem 
atos de cognição. À medida que especifica 
quais as perturbações do ambiente que 
podem desencadear mudanças, o sistema es-
pecifica a extensão do seu domínio cognitivo; 
ele constrói um mundo. A vida e o processo 
cognitivo são inseparáveis da atividade men-
tal. A cognição envolve todo o processo, in-
cluindo a percepção, as emoções, a intuição, 
a criação e o comportamento humano nos 
educandos com altas habilidades/superdota-
ção: o conhecimento sensível. 

Considerações finais
Embora o século XXI tenha em suas 

bases um pensamento globalizado, existe 
uma certa resistência, tanto em relação ao 
pensamento sistêmico quanto à educação 
pelo/para o sensível, porque estímulo à 
criação de possíveis sentidos individuais em 
relação à plurissignificação da reinvenção da 
vida que acontece: autoconhecimento que dá 
maior equilíbrio para o sentir, o pensar e o 
agir dos educandos com altas habilidades/
superdotação.

A educação pelo/para o sensível é 
uma forma de evitar que se aumente a visão 
unilateral do mundo, que o ser humano con-
temporâneo passou a ter, devido o impacto 
tecnológico, restituindo, dessa forma, a 
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visão humanista globalizante, para que haja 
compensação da importância demasiada que 
fora dada a alguns campos mais restritos do 
conhecimento, para assim poder realizar o 
entrelaçamento do educando com altas habi-
lidades/superdotação consigo mesmo e com 
a sociedade multicultural em que vive.

Precisa haver, portanto, um espaço 
para uma relação ensino/aprendizagem que 
promova a discussão das histórias dos seus 
atores e autores, como sujeitos de uma rela-
ção que é capaz de construir conhecimentos, 
saberes e sentidos de inclusão na atual socie-
dade tão excludente.

A formação de educadores deve se preo-
cupar com aqueles que querem ser reflexivos 
e constantes pesquisadores que possibili-
tam ao educando com altas habilidades/
superdotação o envolvimento total com este 
fazer investigativo, de forma que se torne 
um participante ativo na construção desses 
diferentes conhecimentos, saberes e sentidos 
para a própria relação ensino/aprendizagem 
que integra.

Mesmo assim, algumas práticas educa-
tivas têm, em sua natureza, a fragmentação, 
tanto na sistematização de conceitos/conteú-
dos, quanto nos espaços físicos construídos 
para a relação ensino/aprendizagem, que são 
também espaços culturais onde deve acon-
tecer o processo de inclusão e, portanto, da 
construção de identidades: realização do que 
se pensa e do que se quer ser como um sujei-
to dotado de altas habilidades/superdotação.

Educadores e educandos estão habitua-
dos a trabalhar com modelos pedagógicos 
lineares em detrimento dos não-lineares 
– da teoria da complexidade – e esta é uma 
das razões da dificuldade para compreender 
todas as implicações da dinâmica em rede 
de significações. O pensamento humano, 
juntamente com os processos emocionais, 
intuitivos, emotivos, criativos e perceptivos, 
que fazem parte dessa rede que compõe os 
elementos sensíveis e racionais do educando 
com altas habilidades/superdotação, culmi-
na no conhecimento e na complexidade do 
todo.

Não se esgotam, aqui, as questões 
descritas, pois fazem parte de um universo 
complexo e em eterna construção. A ideia, 
portanto, em abordá-las foi no sentido de 
refletir sobre a relevância de uma educação 
pelo/para o sensível, que venha ao encontro 
das necessidades e angústias existenciais do 

educando com altas habilidades/superdo-
tação. Não é mais possível ignorá-la, pois 
estaríamos menosprezando aquilo que de 
mais precioso temos: a nossa sensibilidade. 
Portanto, educar pelo/para o sensível pode 
ser um caminho possível para a educação 
que se propõe. Mediar conhecimentos é 
compreender esse ser, comprometer-se com 
a ética, com a estética, com o conhecimento 
também sensível, com a vida e com tudo o 
mais que faz sentido e gera mudanças nas 
produções de significações.

Podendo-se, desta forma, concluir que 
a Pedagogia da Experiência, de Dewey, 
ou seja, o “aprender fazendo”, é realmente 
significativo no processo de construção de 
conhecimento. Outras teorias utilizadas 
como suporte desse artigo, aqui também se 
confirmam, como a Psicogênese da Pessoa 
Completa, de Wallon, ao trazer o indivíduo 
como um ser geneticamente social, cuja 
identidade é produto das suas relações com 
o outro e com o mundo; os Estudos, de 
Vygotsky, e a sua ênfase nos processos só-
cio-históricos, incluindo a interdependência 
das pessoas nele envolvidas; as Metodolo-
gias, de Hernández e Weffort; a Educação 
Sensível, de Duarte, bem como a Educação 
Multicultural, de Richter e Heller, como pro-
cesso pelo qual se desenvolve competências 
em múltiplos sistemas de perceber, avaliar, 
acreditar e fazer, que vão ganhando espaço e 
complementando-se de acordo com os novos 
paradigmas que emergem na educação con-
temporânea. 

O presente ensaio intentou fazer uma 
das possíveis leituras ou um dos possíveis 
recortes sobre o assunto: a discussão acerca 
da formação do educador, da educação do 
sensível e da multiculturalidade. Uma edu-
cação preocupada com a formação dos edu-
candos com altas habilidades/superdotação 
críticos – sensíveis – reflexivos e atuantes 
na sociedade em constante transformação. 
Destaca-se, também, a necessidade de tra-
balhar o contexto cultural desses educandos 
especiais, propiciando a eles a construção 
de novos conhecimentos que envolvam os 
diferentes saberes. Para tanto, a formação do 
ensinante deve se voltar para uma educação 
sensível e reflexiva que considere as diver-
sidades presentes nas instituições de ensino.
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Introdução
Iniciamos nosso estudo sobre o “Estado 

da Arte – Formação de Professores” durante 
as disciplinas do doutorado cursadas nos 
meses de junho e julho de 2011. As disci-
plinas da linha de pesquisa “Formação de 
Professores em Ciências e Matemática” são 
elas: Formação de Professores: tendências 
e abordagens ministradas pelos professores 
doutores Evandro Ghedin e Ierecê Barbosa 
e “Pesquisa em Formação de Professores em 
Ciências e Matemática” ministrada pela pro-
fessora Dra. Maria Clara Silva Forsberg. Os 
mesmos nos fizeram perceber que tínhamos 
que conhecer as principais tendências e abor-
dagens da linha de pesquisa a qual estávamos 
incluídos, além de nos familiarizarmos com o 
estado da arte na área de formação de profes-
sores através de leituras, análise e discussão 
de artigos publicados em periódicos nacio-
nais e internacionais. Dando continuidade 
deveríamos sistematizar parte do estado da 
arte, ou seja, conhecimento atualizado do 
objeto de pesquisa do doutorado - aprendi-
zagens de conceitos matemáticos utilizando 
jogos, permitindo assim que trabalhássemos 
no referencial teórico de nossa tese.

No decorrer da primeira disciplina esti-
vemos em contato com vários textos e artigos 
que trataram da temática “Formação de Pro-
fessores” e alguns conceitos fundamentais 
para essa formação. Destacando-se o con-
ceito de saber, profissionalidade, reflexão, 
pesquisa, competência, desenvolvimento 
profissional, dentre outros. Esse primeiro 
momento culminou com a escrita do artigo 
“Formação de Professores e Desenvolvimen-
to Profissional: Uma análise da realidade 
da rede municipal de Manaus” submetido 
ao VIII Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências.
A segunda disciplina, complementando 

a primeira, foi muito proveitosa e nos fez 
perceber o quanto de leituras e re-leituras 
tínhamos pela frente para serem feitas e 
digeridas. Quanta angústia, quantas noites 
não dormidas e mal dormidas, quantas dores 
no corpo, onde em alguns dias lutávamos 
com o próprio cansaço do corpo e da mente 
e a saudade de casa para darmos conta dos 
fichamentos, resenhas e apresentações de 
artigos que deveríamos entregar e debater 
no dia seguinte, porém conseguimos vencer 
essa fase, pois além de estarmos lidando com 
alguns conceitos novos ao mesmo tempo 
fazíamos o exercício de ficharmos os artigos 
lidos fazendo uma resenha e transformar, 
posteriormente, esse aprendizado em artigos 
científicos para serem submetidos aos even-
tos da área.

Assim fizemos leituras obrigatórias 
de alguns textos e capítulos de livros em 
especial “Debates recentes sobre formação 
de professores: considerações sobre contri-
buições da pesquisa acadêmica” de Bastos 
e Nardi (2008) que tratam das abordagens 
discutidas recentemente no campo de 
formação de professores, tai quais: prática 
do trabalho docente, modelo de professor 
reflexivo, desenvolvimento profissional, sa-
beres, formação inicial e continuada. Numa 
segunda fase selecionamos artigos de perió-
dicos especializados que continham análises 
de dados empíricos, dentre os anos de 2008 
a 2010, dessa forma começamos a conhecer 
o que seria o “estado da arte” em formação 
de professores, fazendo um exercício entre 
as sete doutorandas que faziam a disciplina. 
É claro que já procurávamos nesses perió-
dicos artigos que tinham a ver com o nosso 
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objeto de pesquisa e nossa área de formação 
– Educação Matemática. Os periódicos sele-
cionados foram: Ciência e Educação (Qualis 
A internacional), Ensaio Pesquisa em Educa-
ção em Ciências (Qualis B), Investigações em 
Ensino de Ciências (Qualis A internacional),   
Revista ABRAPEC – Revista Brasileira de 
Pesquisa em Educação em Ciências (Qualis 
A), Revista Eléctronica de Enseñanza  de las 
Ciencias (Qualis A internacional).

Dessa forma os artigos selecionados 
pelas doutorandas deveriam contemplar as 
tendências e abordagens selecionadas na 
disciplina e a doutoranda deveria dizer em 
que abordagem se encaixava seu problema 
de pesquisa, como primeiro exercício para 
estruturação de sua tese.  Dentre as tendên-
cias e abordagens destacou-se: Identidade 
e profissionalização docente: história 
de vida, memória, representações sociais 
(crenças, valores, Imaginários); perfil e pa-
pel do professor (construção da identidade); 
Formação continuada de professores: 
pesquisa colaborativa interinstitucional, 
pesquisa colaborativa pesquisador/profes-
sor, formação à distância/tutoria; Trabalho 
docente: práticas e saberes docentes, 
representações dos alunos sobre professo-
res; Formação inicial de professores: 
níveis de formação, licenciaturas, práticas de 
formação; Concepções de docência e de 
formação: fundamentos epistemológicos, 
sociológicos, antropológicos, históricos, 
pedagógicos, fundamentos didáticos-meto-
dológicos; Políticas e Propostas de pro-
fissionalização: novos espaços formativos, 
(des)Valorização da profissão: educação e 
trabalho, gestão institucional; avaliação de 
programas. 

Assim, a presente pesquisa nesse 
primeiro estágio, tem o propósito de apre-
sentar algumas reflexões sobre as tendências 
e abordagens em pesquisas na linha de 
Formação de Professores, em especial na 
Educação Matemática, além de um mapea-
mento preliminar das principais tendências 
que aparecem nos três últimos eventos: VIII 
ENEM (2004), IX ENEM (2007) e X ENEM 
(2010).

A educação matemática
O surgimento da Educação Matemática 

no Brasil teve início a partir do Movimento 
da Matemática Moderna, mais precisamente 

no final dos anos 1970 e durante a década de 
1980 (FIORENTINI e LORENZATO, 2006). 
É nesse período que surge a Sociedade Bra-
sileira de Educação Matemática (SBEM) e os 
primeiros programas de pós-graduação em 
Educação Matemática. A SBEN se encontra 
no caminho da identificação do professor 
da sala de aula, criando oportunidades para 
que ele tenha maior visibilidade social. Este 
professor encontra possibilidade de afirmar, 
publicamente seus saberes no espaço do 
debate [...].  

Segundo Nóvoa, (1995, p. 39): 
A sociedade de comunicação em 
que vivemos tende a criar novas 
margens de silêncio, não conce-
dendo o direito à palavra a uma 
série de grupos sociais e profissio-
nais: a consciência desse fato deve 
alertar os professores para a ur-
gência da fala, levando-os a uma 
presença mais ativa nos círculos e 
nas arenas científicas.

Ë claro que se quisermos mudar a situa-
ção educacional devemos ter profissionais 
que tenham uma identidade profissional e 
que realmente tenham clareza da impor-
tância de suas participações nos grandes 
eventos da área, para que dessa forma 
tomem consciência das falas dos seus pares 
e das principais literaturas abordadas com o 
intuito de mudar a realidade educacional. 

Corroboro com Hargreaves & Fullan 
(1992) quando destaca que “[...] a identidade 
profissional do professor, nada mais é do que 
a forma como cada um se define, tanto para 
si mesmo, quanto para os outros.”

A partir da fundação da Sociedade 
Brasileira de Educação Matemática (SBEM), 
em 1988, se deu a constituição formal da 
área de pesquisa em Educação Matemática 
no Brasil.  A Educação Matemática é 
considerada por diversos pesquisadores 
como uma área em crescimento nos últimos 
anos (MACHADO et. al., 2006; FIORENTINI 
et. al., 2002). No decorrer de quinze anos de 
trabalho, as pesquisas realizadas deram ori-
gem a diferentes campos de estudos. Portan-
to, exitem poucos autores e pesquisadores, 
segundo estudiosos, que ”[...] se dedicam à 
realização de pesquisa do tipo estado da arte” 
(MELO e FIORENTINI, 2006, p. 5). 

Em contrapartida, os mesmos assegu-
ram ser:

[...] indispensável buscar uma es-
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truturação dessa produção, de 
modo que se tenha uma visão dos 
campos de conhecimento que vêm 
sendo privilegiados, os quadros 
teóricos dessa produção, ideários 
subjacentes a esses trabalhos, evi-
denciar ou explicar nos resultados 
de pesquisas incoerências e incom-
patibilidades, identificar lacunas 
afim de [...] contribuir para o aper-
feiçoamento do processo de evolu-
ção do conhecimento na área de 
Educação Matemática ( MACHA-
DO et. al., 2006, p. 5).

Atualmente a Educação Matemática 
é vista como prática discursiva autônoma 
e individualizada, distinta dos discursos 
da Educação e dos discursos da Matemá-
tica, sendo assim percebe-se que a mesma 
transpôs o limite de positividade. É possível 
diferenciar, dentro dos discursos, conjuntos 
de enunciados coerentes, identificados com 
tendências em Educação Matemática que, 
servem como modelos ou críticas às práticas 
dominantes, desta forma se vê que a Edu-
cação Matemática também já ultrapassou o 
limite de epistemologização. (D’AMBRÓSIO, 
1986, 1993, 1996; FIORENTINI, 1995; LINS 
E GIMENEZ, 1997).

Porém, tal saber ainda se situa no limiar 
da cientificidade, sendo essa ascensão, ao 
status da ciência, o centro de diversas discus-
sões e controvérsias. 

No tocante a essas diferenças, Steiner 
(1993), no I Congresso Iberoamericano de 
Educação Matemática (CIBEM), aponta 
várias concepções de Didáticas das Matemá-
ticas. O autor discorda dos que vêem como 
campo complexo nos quais os problemas 
não podem ser atacados de forma científica, 
assim como daqueles que identificam como 
uma ciência reduzida a aspectos específi-
cos (por exemplo, reduzida ao estudo do 
conhecimento, aos seus tipos de represen-
tação e desenvolvimento; ou reduzida ao 
estudo do comportamento das crianças na 
aprendizagem da Matemática, num enfoque 
cognitivista de como funciona a mente dos 
alunos), alegando que estes enunciados 
excluem a influência do meio e do contexto 
sociocultural. A proposta de Steiner (1993) é 
o desenvolvimento de uma visão compreen-
siva da Educação Matemática, integrando 
investigação, desenvolvimento e prática, a 
partir de uma abordagem sistêmica. A partir 

daí corroboramos com Ghedin et al. (2010, 
p. 134-135):

É nesta relação entre a prática e 
a teoria que se constrói também 
o saber docente, que é resultado 
de um longo processo histórico de 
organização e elaboração, pela so-
ciedade, de uma série de saberes, 
e o educador é responsável pela 
transmissão deste saber produzi-
do [...]. É o professor quem pro-
cura articular o saber pesquisado 
com sua prática, interiorizando 
e avaliando as teorias a partir de 
sua ação, na experiência cotidia-
na. [...] Refletir sobre os conteúdos 
trabalhados, as maneiras como 
se trabalha, a postura frente aos 
educandos, frente ao sistema so-
cial, político, econômico, cultural 
é fundamental para se chegar à 
produção de um saber fundado na 
experiência.[...]

Em 1993, no I Seminário Internacional 
de Educação Matemática (SIEM), define-se 
Educação Matemática como área autônoma 
de conhecimento, possuindo objeto de es-
tudo e pesquisa interdisciplinar, bem como 
dizendo respeito quanto “ao processo de 
produção e aquisição do saber matemático, 
tanto mediante a prática pedagógica em 
todos os graus de ensino, quanto mediante 
outras práticas sociais” (CARRERA DE SOU-
ZA, TEIXEIRA, BALDINO & CABRAL, 1995, 
p. 51). A pesquisa desta área possui como 
objeto formal o “sentido das falas matemá-
ticas.” (Ibidem, p. 54), o qual fundamenta as 
práticas de ensino. A partir do momento em 
que este objeto se caracteriza, define e limita, 
a Educação Matemática passa a ter estatuto 
de prática científica.

O desenvolvimento do trabalho
Escolhemos para iniciarmos uma refle-

xão em relação às tendências e abordagens 
da Educação Matemática as comunicações 
científicas do VIII, IX e X ENEM. Como o 
nosso campo de pesquisa é a formação inicial 
de professores, de posse disso o nosso olhar 
passou a ser no primeiro momento para o 
grupo temático “Formação de Professores” e 
em um segundo momento para o objeto de 
estudo do doutorado “O aprendizado de con-
ceitos matemáticos utilizando a metodologia 
de jogos”.
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Para a obtenção dos dados fizemos uma 
pesquisa na internet no site da Sociedade 
Brasileira de Educação Matemática (SBEM), 
disponível em www.sbem.com.br. No VIII 
ENEM a amostra para análise das pesquisas 
foram as Comunicações Científicas (CC) do 
Grupo de Trabalho Formação de Professores 
que Ensinam Matemática (GT7), no total de 
30 CC. No IX ENEM foram escolhidos 39 
CC para serem analisadas uma vez que os 
anais não foram organizados por Grupo de 
Trabalhos – GTs e sim por modalidades e 
no X ENEM, disposto em vinte e dois temas, 
o tema escolhido foi o dezoito “Formação 
Inicial de Professores”, com 46 CC. Por ser 
uma pesquisa em andamento escolhemos 
inicialmente um total de 115 CC para serem 
analisadas. Essa análise se baseou nos es-
tudos de Iria Brzezinsk, no artigo Pesquisa 
sobre formação de profissionais da educação 
no GT8/ANPED: travessia histórica, dis-
ponível na Revista Brasileira de Pesquisa 
sobre Formação de Professores: Formação 
Docente, em seu volume 01, n. 01, de agosto 
a dezembro de 2009, disponível em http://
formacaodocente.autenticaeditora.com.br.. 
A autora constrói sete categorias de análise, 
são elas: 1. Concepções de Docência e de For-
mação de Professores; 2. Políticas e Propostas 
de Profissionais de Educação; 3. Formação 
Inicial; 4. Formação Continuada; 5. Trabalho 
Docente; 6. Identidade e Profissionalização 
Docente; 7. Revisão de Literatura.

O VIII Encontro Nacional de Educação 
Matemática – VIII ENEM, com tema “Edu-
cação Matemática: um compromisso social” 
ocorreu de 15 a 18 de julho de 2004, na 
cidade de Recife – Pernambuco, tendo como 
sede a Universidade Federal de Pernambuco. 
O evento contou com 2.609 participantes 
de todo o Brasil. Foi estruturado em oito 
grupos de trabalhos (GT): GT1 Educação 
Matemática nas Séries Iniciais, GT2 Educa-
ção Matemática nas Séries Finais do Ensino 
Fundamental, GT3 Educação Matemática no 
Ensino Médio, GT4 Educação Matemática no 
Ensino Superior, GT5 História da Matemá-
tica e Cultura, GT6 Educação Matemática: 
Novas Tecnologias e Educação à Distância, 
GT7 Formação de Professores que Ensinam 
Matemática, GT8 Avaliação em Educação 
Matemática, GT9 Processos Cognitivos e 
Linguísticos em Educação Matemática, GT10 
Modelagem Matemática, GT11 Filosofia da 
Educação Matemática e GT12 Ensino de 

Probabilidade e Estatística.
O IX Encontro Nacional de Educação 

Matemática – IX ENEM, com tema “Diálo-
gos entre a Pesquisa e a Prática Educativa, 
ocorreu de 18 a 21 de julho de 2007, na 
cidade de Belo Horizonte – Minas Gerais. O 
evento contou com aproximadamente 3.000 
participantes. O tema escolhido para este 
encontro foi “Diálogos entre a pesquisa e a 
prática educativa” com o objetivo de discutir 
sobre os reflexos da pesquisa em Educação 
Matemática no cotidiano de nossas salas de 
aula. A organização do IX ENEM foi uma 
parceria entre a SBEM-DNE e a SBEM-MG. 
O evento foi organizado em seis modalidades 
de trabalhos: 15 Palestras (PA), 17 Mesas 
Redondas (MR), 136 Minicursos (MC), 179 
Comunicações Científicas (CC), 120 Relatos 
de Experiências (RE) e 146 Pôsteres e duas 
Conferências, uma de abertura e uma de 
fechamento.

O X Encontro Nacional de Educação 
Matemática - X ENEM, foi realizado de 7 a 
9 de julho de 2010, em Salvador – BA, com 
o Tema “Educação Matemática, Cultura e 
Diversidade”. Contou com 4.035 inscritos. 
Nesse sentido, congregaram professores e 
pesquisadores de quase todas as universi-
dades brasileiras, em especial as que têm 
Programas de Pós-Graduação em Educação 
Matemática. O X ENEM foi organizado 
nacionalmente pela SBEM, com coordena-
ção de seus órgãos dirigentes nacionais, o 
Conselho Nacional Deliberativo (CND) e a 
Diretoria Nacional Executiva (DNE). Local-
mente, a organização do evento está sob a 
responsabilidade de uma Comissão Executi-
va, na Bahia, formada por docentes da UESC, 
UEFS, UNEB, UESB, UCSal, UFBA e UFRB. 
Público alvo atingido foram alunos do curso 
de licenciatura em matemática e pedagogia, 
professores qe ensinam matemática na 
educação básica, alunos do curso de pós-gra-
duação em educação matemática, docentes 
de cursos de graduação e pós-graduação em 
matemátia e educação matemática. Foram 
lançados durante o evento 30 livros de edu-
cação matemática.

Com o tema Educação Matemática, Cul-
tura e Diversidade, a SBEM, durante os três 
dias, discutiu temas relevantes, tais como a 
influência e a importância da cultura no en-
sino da Matemática; o respeito à diversidade 
que cada dia invade a sala de aula e a escola; 
os desafios de se ensinar Matemática para 
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alunos cegos, surdos ou, simplesmente, com 
dificuldades de aprendizagem; a integração 
das tecnologias e a proliferação dos cursos 
à distância; a formação de professores; a 
necessidade da pesquisa acadêmica chegar 
à escola; a formação de grupos colaborati-
vos entre universidade e escola. O evento 
ofereceu aos participantes 2 Conferências, 
24 Mesas Redondas (MR) 23 Palestras (PA) 
e apresentado os trabalhos conforme os 
temas (22), organizados, a seguir: 01. Ava-
liação e Educação Matemática, 02. Educação 
Estatística, 03. Educação Matemática nos 
Anos Iniciais, 04. Ensino e Aprendizagem 
Em Álgebra, 05. Filosofia da Educação Ma-
temática, 06. História da Matemática e da 
Educação Matemática, 07. Educação à Dis-
tancia, 08. Organização e Desenvolvimento 
Curricular, 09. Educação Matemática no 
Ensino Superior, 10. Educação Matemática e 
Políticas Públicas, 11. Educação Matemática 
no Ensino Médio, 12. Ensino e Aprendiza-
gem de Geometria, 13. Formação Continuada 

de Professores, 14. Modelagem Matemática, 
15. Recursos e Processos Tecnológicos, 16. 
Educação Matemática e Sociedade, 17. En-
sino e Aprendizagem de Aritmética, 18. For-
mação Inicial de Professores, 19. Educação 
Matemática e Inclusão Social, 20. Processos 
Cognitivos e Linguísticos, 21. Resolução de 
Problemas e Investigações Matemáticas e 22. 
Etnomatemática. Assim, foram apresentados 
538 Comunicações Científicas de Pesquisa 
(CC), 319 Relatos de Experiências (RE), 170 
Pôsteres (PO), 161 Minicursos (MC) e 18 Ex-
posições. O quadro 01 ilustra o quantitativo 
de pesquisas apresentadas no X ENEM, dis-
tribuídas nos vinte e dois temas da Educação 
Matemática, em Salvador, em 2010. 

Conforme descrito anteriormente, ve-
jamos o quadro 01 com o demonstrativo em 
termos percentuais das pesquisas Científicas, 
Mesas Redondas e Palestras apresentadas 
nos três eventos do Encontro Nacional de 
Educação Matemática, nos anos de 2004, 
2007 e 2010.

EVENTOS CC % CC RE
% 

RE MC
% 

MC PO
% 

PO MR
% 

MR PA
% 

PA
VIII ENEM – 

2004 166 19 70 14 140 32 58 16 28 41 16 30
IX ENEM – 2007 179 20 120 24 136 31 146 39 17 25 15 28
X ENEM – 2010 538 61 319 63 161 37 170 45 24 35 23 43

Total 883 100 509 100 437 100 374 100 69 100 54 100
Quadro 01: Demonstrativo das Pesquisas Científicas, Mesas Redondas e Palestras.

Fonte: Anais do VIII, IX e X ENEM (2011).

Verifica-se no quadro 01 (acima) o au-
mento crescente das pesquisas em todas as 
modalidades, são elas: Comunicação Cien-
tífica- CC (acréscimo de 42%, distribuídos 
da seguinte forma: do VIII para o IX ENEM 
um acréscimo de 1% e do IX para o X ENEM 
um acréscimo de 41%); Relato de Experiên-
cia – RE (acréscimo de 49%, distribuídos da 
seguinte forma: do VIII para o IX ENEM um 
acréscimo de 10% e do IX para o X ENEM 
um acréscimo de 39%); Pôsteres (acréscimo 
de 29%, distribuídos da seguinte forma: Do 
VIII para o IX ENEM um acréscimo de 23% 
e do IX para o X ENEM um acréscimo de 
6%). O que não ocorre com os Mini-Cursos 
(MC) que existe uma queda insignificante no 
IX ENEM (1%) e volta a crescer no X ENEM 
(acréscimo de 6% do IX ENEM para o X 
ENEM e um acréscimo de 5% do VIII ENEM 
para o X ENEM). Com relação às Mesas 
Redondas (MR), o panorama foi diferente, 
tivemos uma queda de 11% do VIII para o IX 

ENEM e, de 6% do VIII para o X ENEM e um 
aumento d 10% do IX para o X ENEM. No 
Minicurso (MC), uma queda de 1% do VIII 
para o IX ENEM e um aumento de 6% do 
IX para o X ENEM e de 5% do VIII para o X 
ENEM. As palestras (PA), uma queda de 2% 
do VIII para o IX ENEM e um aumento de 
13% do VIII para o X ENEM e, de 15% do IX 
para o X ENEM.

Nossa amostra para categorização 
e análise das tendências e abordagens e 
pesquisas em Educação Matemática, mais 
especificamente em relação a aprendizagens 
de conceitos matemáticos utilizando jogos 
foram às comunicações científicas (CC). 

No VIII ENEM, foram selecionadas as 
pesquisas do GT7: Formação de Professores 
que Ensinam Matemática (30 CC). No IX 
ENEM tivemos dificuldades de escolhermos 
os trabalhos do GT7, pois nos anais todas 
as comunicações científicas estavam juntas, 
assim escolhemos (39 CC), que mais se 
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aproximavam ao nosso entender do GT7 e do 
objeto de estudo de nossa tese. No X ENEM, 
selecionamos os artigos da temática T 18: 
Formação Inicial de Professores (46CC). 
Primeiramente foram feitas análises de 115 
CC na linha de formação de professores. 
Depois selecionamos os artigos que falavam 
especificamente da temática de jogos.

Categorias de análise
Para analisarmos as pesquisas selecio-

nadas tomamos como ponto de partida o 
trabalho de BRZEZINSKI (2009, p. 71-94), 
no qual define sete categorias de análise: 
1.Concepções de Docência e de Formação 
de Professores; 2. Políticas e Propostas de 
Profissionais da Educação; 3. Formação 
Inicial , 4. Formação Continuada; 5.Trabalho 
Docente; 6. Identidade e Profissionalização 
Docente; 7. Revisão de Literatura. Essas 
categorias estão separadas abaixo em valores 
quantitativos, conforme gráfico 01.

Gráfico 01: Categorias do VIII, IX e X ENEM (2004, 
2007,2010).

Fonte: Anais do VIII, IX e X ENEM (2011)

Percebemos um maior número de pes-
quisas na formação inicial (14%), o mesmo 
para o IX ENEM (12%), com trabalhos volta-
dos para a prática pedagógica. No VIII ENEM, 
empate entre as categorias 1: Concepções de 
Docência e de Formação de Professores, os 
fundamentos ( epistemológicos,filosóficos, 
etc) e categoria 6: Identidade e Profissiona-
lização Docente, com (8%), pesquisas que 
abordam os saberes e competências, práticas 
interdisciplinares nas licenciaturas, Educa-
ção básica.

 No tocante a jogos, no VIII ENEM, no 
GT7: Formação de Professores que Ensi-
nam Matemática aparecem CC (duas); RE 
(quatro), PO (um), MC (doze). No IX ENEM 
dentro das cento e setenta e nove comuni-
cações científicas apresentadas no evento, 
selecionamos uma amostra de trinta e nove 
pesquisas lendo o resumo das mesmas 

observando as tendências estudadas na dis-
ciplina do doutorado. Assim obtivemos nesse 
momento inicial de análise oito pesquisas re-
ferentes a jogos sendo utilizados em práticas 
educativas e estágio supervisionado. Autores 
mais citados: D’Ambrósio (1989), Kamii 
(1995), Moura (2000), Brenelli (2005). No 
X ENEM, no T 18: Formação Inicial de 
Professores (46CC) com relação ao objeto 
de pesquisa (jogos) encontramos: CC (uma), 
RE (três), PO (um), totalizando somente 
cinco trabalhos referente a temática de jogos. 
Observamos um número maior de artigos 
referente a jogo na temática T3: totalizando 
dez artigos.

No VIII ENEM (12 grupos de trabalho), 
ocorreu um aumento de dez temáticas, uma 
vez que no X ENEM, o evento foi organizado 
por temas, totalizando vinte e dois sendo 
que o tema Formação Inicial de Professores 
teve quarenta e seis comunicações científicas 
totalizando 7,3%. 

Percebemos que a temática que mais 
se sobressaiu foi a Formação Continuada de 
Professores com cinqüenta e quatro comuni-
cações científicas e Ensino e Aprendizagem 
de Geometria e a que menos se sobressaiu foi 
à temática Filosofia da Educação Matemática 
e Educação Matemática e Políticas Públicas.

Um fato observado foi a quantidade 
mini-cursos oferecidos no VIII ENEM re-
ferente a temática de jogos como estratégia 
de ensino, totalizando doze, onde envolviam 
conceitos matemáticos, construção de jogos 
voltados para o ensino fundamental e médio, 
confecção de jogos com materiais recicláveis. 
Com relação ao X ENEM tivemos mini-cur-
sos referente a jogos com as temáticas: T1 
(dois), T2 (um), T3 (dois), T4 (um), T11 (um), 
T12 (um), T13 (um), T15 (um), T17 (um), 
T19 (um), T20 (um), T21 (dois), totalizando 
quinze mini-cursos com jogos o que faz com 
que pesquisadores se debrucem frente a pes-
quisas utilizando essa ferramenta de ensino. 
Dentre os temas do X ENEM destacam-se: 
01. Avaliação e Educação Matemática, 02. 
Educação Estatística, 03. Educação Matemá-
tica nos Anos Iniciais, 04. Ensino e Aprendi-
zagem Em Álgebra, 05. Filosofia da Educação 
Matemática, 06. História da Matemática e da 
Educação Matemática, 07. Educação à Dis-
tancia, 08. Organização e Desenvolvimento 
Curricular, 09. Educação Matemática no 
Ensino Superior, 10. Educação Matemática e 
Políticas Públicas, 11. Educação Matemática 
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no Ensino Médio, 12. Ensino e Aprendiza-
gem de Geometria, 13. Formação Continuada 
de Professores, 14. Modelagem Matemática, 
15. Recursos e Processos Tecnológicos, 16. 
Educação Matemática e Sociedade, 17. En-
sino e Aprendizagem de Aritmética, 18. For-
mação Inicial de Professores, 19. Educação 
Matemática e Inclusão Social, 20. Processos 
Cognitivos e Linguísticos, 21. Resolução de 
Problemas e Investigações Matemáticas e 22. 
Etnomatemática.

Percebemos que os profissionais de 
educação matemática procuram sempre 
novas alternativas de aprendizado nessa 
disciplina, procurando estarem se reciclando 
nos eventos para tornar essa disciplina mais 
atrativa. 

Outro fato que foi observado, anali-
sando os artigos foi o trabalho com os jogos 
na disciplina de Estágio Supervisionado. 
Tendência que vem crescendo ao longo dos 
eventos da área.

 Tivemos temáticas referentes a forma-
ção de professores, destacando-se autores 
como: Groenwald (2005), Nóvoa (1997), 
Ghedin et al.(2008).

 Autores mais citados em artigos de 
jogos: D’Ambrósio (1989), Kamii (1995), 
Moura (2000), Brenelli (2005), Macedo et. 
al. (2000, 2005).

Conclusão
Ao longo da caminhada podemos 

refletir sobre a formação dos professores, 
sem a pretensão de apreender a totalidade, 
e sim adotar “a idéia de que não conhecemos 
do real senão o que nele introduzimos, ou 
seja, que não conhecemos do real senão a 
nossa intervenção nele” (Santos, 2000, p. 
69). Mas de que forma intervir para termos 
uma educação de qualidade? Sabemos que 
o processo de aprender é complexo, mas, se 
tivermos, enquanto educadores, motivação, 
que é interna, e nos dispusermos a criar 
incentivos, circunstâncias, que levem no 
mínimo a uma dialogicidade, a uma reflexão, 
poderemos chegar a mudanças, talvez não na 
sua totalidade desejada, mas, com certeza, a 
um ponto que naturalmente leve o ser o de 
buscar sempre a aprendizagem ao longo da 
vida.

 Entendemos que pesquisas do tipo 
“estado da arte” são de grande valia para 
alunos de pós-graduação e professores em 

geral, pois passam a conhecer o que já tem de 
pesquisa referente ao seu objeto de estudo, 
apesar de serem pouco difundidas. Também 
foi perceptível que temáticas importantes 
ainda são pouco difundidas, como: políticas 
públicas, educação e trabalho e valorização 
da profissão.

Percebemos com as análises feitas o 
grande número de educadores matemáticos 
participando de eventos tentando mudar a 
realidade existente no tocante ao ensino des-
sa disciplina e em busca de qualificação pro-
fissional. A escola já não comporta somente 
a transmissão dos saberes acumulados ao 
longo da história, mas devem reformular-se 
como mais um ambiente propício à incorpo-
ração dos vários saberes, atitudes, valores 
esses que garantam a inserção do indivíduo 
nessa sociedade.  

Portanto vivemos em processo continuo 
de aprendizado e repensar o nosso papel nes-
se contexto de pós-graduação é imprescindí-
vel, pois não podemos mais nos limitarmos 
a somente assumir papéis de reprodutores 
do conhecimento, mas de incorporarmos a 
postura de profissional do ensino e também 
de pesquisadores em educação em constante 
reflexão.

Com relação ao objeto de estudo da mi-
nha tese de doutorado foi perceptível nesse 
primeiro momento o aumento da quantidade 
de trabalhos escritos utilizando jogos em sala 
de aula, fato esse visto nos ENEMs de 2004, 
2007 e 2010. Além disso, os resultados, 
as conclusões e as reflexões presentes nos 
trabalhos analisados são extremamente rele-
vantes, pois contribuem para a compreensão 
de situações vivenciadas pelo educador ma-
temático em seu trabalho com a disciplina, 
e trazem consigo perspectivas de pesquisas 
futuras.  

No entanto, a análise e os resultados 
aqui apresentados são, ainda, parciais, uma 
vez que não abrangem a totalidade das 
pesquisas em formação de professores (as 
que tematizam formação de professores já 
estão sendo estudadas por nós conforme 
aponta esse artigo), porém devemos ampliar 
esses horizontes para o banco de anais dos 
principais eventos de Educação Matemática, 
como EBRAPEM, SIPEM e ENEM e fazer um 
estudo comparativo. Para então seguir para 
o banco de teses das pós-graduações das 
grandes universidades.
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O material didático nas aulas de matemática: uma realidade na 
formação de professores 

Simone Maria Chalub Bandeira Bezerra 
Salete Maria Chalub Bandeira
Universidade Federal do Acre 

Introdução
Antigamente bastava ao homem saber 

contar e calcular de acordo com a sabedoria 
popular fato esse não ser mais sustentado 
frente à sociedade moderna. Atualmente 
precisamos de pessoas que saibam, dentre 
outras coisas, pensar criticamente e resol-
ver problemas. Indiscutivelmente a atual 
exigência desse novo século é que tenhamos 
cidadãos com habilidade metacognitivas 
bem desenvolvidas. 

Como devemos então favorecer esse 
desenvolvimento? Assim as pesquisas em 
Educação Matemática, incluindo aí o nosso 
próprio trabalho ao longo de uma década, 
tem nos revelado a grande importância e 
eficácia das atividades com material concreto 
realizadas em sala de aula com professores 
em formação inicial.

As atividades aqui relatadas foram 
desenvolvidas durante a disciplina Estágio 
Supervisionado na Extensão e na Pesquisa 
I com vinte e oito alunos matriculados na 
mesma, organizados em pequenos grupos, 
dentro de um contexto de redescoberta. A 
pesquisa em tela é de abordagem qualitativa 
utilizando a pesquisa-ação como suporte 
metodológico. Dentre as tendências sele-
cionadas destacam-se: jogos; resolução de 
problemas; modelagem matemática e infor-
mática na educação (utilização de softwares).

Dessa forma, o professor de matemáti-
ca, ao planejar sua aula, precisa perguntar-
se: será conveniente facilitar a aprendizagem 
com algum material didático? Como utilizar 
esse material para termos uma aprendiza-
gem significativa?

Daí decorre a necessidade de se investi-
gar a seguinte questão:

A utilização de materiais concretos 
constitui-se ferramentas eficazes que poten-
cializam o aprendizado da matemática nas 
séries finais do Ensino Fundamental? 

Assim essa pesquisa busca refletir sobre 
o uso de materiais didáticos e sua concepção 
em sala de aula fazendo com que o professor 
em formação inicial possa problematizar e 

trabalhar com tais recursos didáticos tendo 
em vista a formação de conceitos matemáti-
cos.

A educação matemática e o uso de 
materiais didáticos

Vários foram os educadores que res-
saltaram a importância do apoio visual e do 
visual-tátil como facilitador para a aprendi-
zagem. Assim podemos destacar Comenius 
(1650) que defendia que o ensino deveria 
partir do concreto para o abstrato justifican-
do que o conhecimento começa pelos senti-
dos e que só se aprende fazendo. Rousseau, 
por volta de 1780, também recomendou a 
experiência direta sobre os objetos visando 
à aprendizagem. Pestalozzi e Froebel (1800) 
também reconheceram que o ensino deveria 
começar pelo concreto. Já em 1900, Dewey 
confirmava o pensamento de Comenius, res-
saltando a importância da experiência direta 
como fator básico para a construção do co-
nhecimento. Mas recentemente, Montessori 
legou-nos inúmeros exemplos de materiais 
didáticos e atividades de ensino que valori-
zam a aprendizagem através dos sentidos, 
especialmente do tátil. Não podemos deixar 
de nos referirmos também a Piaget, segundo 
esse autor o conhecimento se dá pela ação 
refletida sobre o objeto. Enquanto que Vygot-
sky, na Rússia, e Bruner, nos Estados Unidos, 
concordaram que as experiências no mundo 
real constituem o caminho para a criança 
construir seu raciocínio.  Nessa lista de edu-
cadores podemos citar também Claparède, 
defensor da inclusão de brincadeiras e jogos 
na escola e Freinet que recomendava o uso 
de cantinhos temáticos na sala de aula. Já 
Arquimedes, excepcional matemático, des-
cobriu várias verdades matemáticas e confir-
mou a importância das imagens dos objetos 
no processo de construção de novos saberes, 
isto é, como a matemática pode ser usada 
metodologicamente como um instrumento 
importante para coisas práticas. 

Percebemos de fato que vários são os 
pensadores e educadores que defendem 
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a eficácia do uso do material didático na 
aprendizagem em sala de aula lembrando 
das contribuições de Willy Servais, Caleb 
Gattegno, Emma Castelnuovo, Georges 
Cuisenaire, Zolta P. Dienes e no Brasil, Júlio 
César de Mello e Souza (1957), conhecido 
como Malba Tahan, com sua obra “Técnicas 
e procedimentos didáticos no ensino da ma-
temática” e Manoel Jairo Bezerra (1962) com 
seu livro “O material didático no ensino da 
matemática”, dentre outros. (LORENZATO, 
2009, p. 1-5).

Enfim, cada educador a sua maneira 
reconheceu que a ação do indivíduo sobre o 
objeto é básica para se ter a aprendizagem. 
Em termos de sala de aula, durante a ação 
pedagógica, esse reconhecimento evidencia 
o papel fundamental que o material didático 
pode desempenhar na aprendizagem.

O material didático (MD) é definido 
como “qualquer instrumento útil ao processo 
de ensino-aprendizagem”, podendo ser um 
giz, uma calculadora, um quebra-cabeça, um 
jogo, uma embalagem, uma transparência, 
um software, entre outros. (LORENZATO, 
2009, p. 18-19).

 Nessa investigação vamos nos referir 
ao material didático manipulável concreto. O 
concreto pode ter duas interpretações: “uma 
delas refere-se ao palpável, manipulável, e 
outra, mais ampla, inclui também as imagens 
gráficas”. (LORENZATO, 2009, p. 22-23). 

A experiência tem mostrado que o ma-
terial didático facilita a aprendizagem,

qualquer que seja o assunto, curso ou 
idade, o que conflita com a crendice de que 
material didático só pode ser utilizado com 
crianças.

Dentre as principais funções da uti-
lização do material didático no ensino da 
matemática, temos:

Auxiliar o professor a tornar o en-
sino da matemática mais atraente 
e acessível; Acabar com o medo 
da Matemática que, criado por 
alguns professores e alimentado 
pelos pais e pelos que não gostam 
de Matemática, está aumentan-
do cada vez mais a dificuldade do 
ensino dessa matéria e interessar 
maior número de alunos no estudo 
dessa ciência. (BEZERRA, p. 10-13)

No Brasil, o uso de materiais didáticos 
no ensino da matemática ganhou força a par-
tir da década de 1940, com ampla divulgação 

na década de 1950, através de palestras, 
cursos e exposições. Esse entusiasmo estava 
presente em pesquisadores de diversos paí-
ses, a exemplo de Georges Cuisenaire (barras 
de números coloridos) e Van Lierde (alge-
blocos), na Bélgica; Gattegno (geoplanos) e 
Puig Adam (abordagens geométricas para 
modelos algébricos), na Inglaterra e Biguenet 
(sistemas articulados para transformações 
no plano), na França. (RÊGO &RÊGO, p. 22). 

Um aspecto relativo aos materiais didá-
ticos no ensino de Matemática amplamente 
analisado após o fracasso da Matemática 
Moderna, diz respeito ao uso de jogos em 
sala de aula. 

O professor que deseja implementar 
o uso de jogos em sua sala de aula, visando 
tornar mais eficiente e prazeroso o processo 
de ensino e aprendizagem de matemática, 
deve estar seguro quanto à metodologia a ser 
introduzida, sua fundamentação teórica, seu 
alcance e limitações. Deve analisar a situação 
específica de seus alunos, de sua escola, dis-
cutir com os colegas, promover inicialmente 
eventos extracurriculares, tais como exposi-
ções e oficinas, que apontem à comunidade 
escolar a potencialidade das modificações. 
(RÊGO &RÊGO, p. 24).

O uso adequado do jogo poderá promo-
ver com eficiência: 

A ampliação da linguagem do alu-
no, facilitando a comunicação de 
idéias matemáticas; a produção de 
estratégias de resolução de proble-
mas e de planejamento de ações; a 
capacidade de fazer estimativas e 
cálculos mentais; a introdução ao 
uso de métodos de investigação 
científica e da notação matemática 
e estimular sua concentração, ra-
ciocínio, perseverança e criativi-
dade. (RÊGO &RÊGO, p. 24).

Dessa forma o professor deve ter alguns 
cuidados básicos ao utilizar um material 
concreto em sala de aula, sendo necessário:

Dar tempo para que os alunos co-
nheçam o material (em uma pri-
meira etapa é importante que os 
alunos o explorem livremente). 
Depois de apresentadas as regras, 
o professor atua apenas como me-
diador, pois a aprendizagem e in-
terpretação das mesmas têm um 
grande valor didático, inclusive 
levando os alunos a aprenderem a 
questionar, negociar, colocar seu 
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ponto de vista e discutir com os co-
legas até chegarem a um consenso; 
Criar no aluno o hábito de comu-
nicar e trocar idéias. Os diferentes 
processos, resultados e as estraté-
gias usadas para obtê-las devem 
também ser sempre discutidas 
com a turma. Durante o desenvol-
vimento das atividades o professor 
pode guiar os alunos à descoberta 
de fatos específicos, através de per-
guntas ou desafios. Cada sessão 
deve terminar com um registro in-
dividual ou do grupo, caso tenham 
discutido de forma solidária;
Propor atividades, mas estar aber-
to a sugestões e modificações das 
mesmas ao longo de sua realização 
(vale lembrar que modificações 
realizadas nas regras de um jogo 
já conhecido podem levar à criação 
de novos e interessantes jogos). O 
professor precisa estar atento e 
aberto a novas abordagens ou des-
coberta, mesmo que em certo mo-
mento determinadas observações 
lhe pareçam sem sentido;
Realizar uma escolha responsável 
e criteriosa do material;
Planejar com antecedência as ati-
vidades, procurando conhecer bem 
o material a ser utilizado, para 
que o mesmo possa ser explorado 
de forma eficiente, usando de bom 
senso para adequá-lo às necessi-
dades da turma.
Se possível, contar com a partici-
pação  do aluno e com a parceria 
de outros professores na confecção  
do material, orientando na escolha 
de cores e acabamento. O desenvol-
vimento de habilidades manuais e 
do senso estético são aspectos que 
não podem ser negligenciados. 
(RÊGO & RÊGO, p. 30-31).

Assim nessa pesquisa adotamos a ten-
dência construtivista, uma vez que concebe-
mos o professor como sujeito que participa 
da construção do próprio conhecimento, que 
reflete e constrói o material manipulativo, 
tendo em vista a formação do conceito ma-
temático.

O desenvolvimento do trabalho
O presente trabalho se desenvolveu 

na Universidade Federal do Acre – UFAC, 
no município de Rio Branco, no âmbito da 
disciplina Estágio Supervisionado na Exten-

são e na Pesquisa I com vinte e oito alunos 
matriculados na mesma, organizados em 
sete grupos, dentro de um contexto de redes-
coberta. 

A pesquisa em tela teve seu início no dia 
doze de março de 2012 onde em conversa com 
a turma selecionamos algumas tendências de 
matemática para trabalharmos com projetos 
em sala de aula para posterior aplicação no 
Colégio de Aplicação – Cap/UFAC. 

A finalidade da disciplina consistiu em 
apresentar ao licenciando de matemática, de 
maneira simples e acessível, os elementos 
necessários na elaboração e execução de 
projetos de pesquisa e extensão. Para isso 
nos embasamos nas obras de Gil, “Como 
elaborar projetos de Pesquisa” e de Martins, 
“Projetos de Pesquisa: estratégias de ensino 
e aprendizagem em sala de aula”.

Ao mesmo tempo em que íamos nos 
familiarizando com a literatura sobre pro-
jetos, os alunos pesquisavam no Centro de 
Ciências Exatas e Tecnológicas – CCET, na 
Pro - reitoria de extensão e de pesquisa e jun-
to aos professores do curso quais os projetos 
em andamento cadastrados nesses órgãos. 
A partir daí foram descobrindo que além de 
ministrarem aulas, a maioria dos professores 
do curso de matemática se encontrava vin-
culados a algum projeto, ou de extensão ou 
de pesquisa, cumprindo de fato o papel da 
universidade que seria fazer ensino, pesquisa 
e extensão. 

Na seqüência passaram a trabalhar 
em grupos para a escolha do tema de cada 
projeto. Assim os temas escolhidos foram: 
Sólidos geométricos (prisma, cilindro, pa-
ralelepípedo); Informática na escola: como 
aplicar conceitos matemáticos utilizando o 
computador; Enigmas da matemática; jogos 
matemáticos (sexto e sétimo ano) e Jogos 
matemáticos (oitavo e nono ano); códigos de 
barra; Poliedros de Platão (construção com 
canudos e linhas).

Dando continuidade aos estudos cada 
grupo passou a elaborar o seu projeto com 
o intuito de aplicá-lo num projeto de exten-
são no colégio de aplicação intitulado, “Dia 
Nacional da Matemática: uma homenagem 
a Malba Tahan”. As aulas nesse momento 
passaram a ser em grupos e a professora de 
estágio passava a atender os alunos em gru-
pos mediando e esclarecendo suas dúvidas 
na construção de seus projetos. Assim os 
mesmos se basearam nas cinco etapas esta-
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belecidas por Martins para a elaboração do 
seu projeto:

Preparação e planejamento com 
tema significativo relacionado à 
vida dos alunos; Execução das es-
tratégias e tarefas para coleta de 
dados nas fontes de pesquisa; Aná-
lise dos dados obtidos e informa-
ções novas colhidas; Elaboração 
do relatório de pesquisa das ativi-
dades realizadas nas três etapas 
anteriores; Avaliação da aprendi-
zagem envolvendo aspectos: fac-
tuais, conceituais, procedimentais 
e atitudinais dos participantes. 
(MARTINS, 2007, p. 102). 

Dando continuidade resolvemos de 
comum acordo com a turma de estágio 
apresentar esses projetos nos dias sete, oito 
e nove de maio de 2012 no Colégio de Apli-
cação para de fato vivenciarmos a execução 
do projeto, cumprindo de fato a ementa da 
disciplina e responder ao problema dessa 
pesquisa, isto é, “ A utilização de materiais 
concretos constituem-se ferramentas efi-
cazes que potencializam o aprendizado da 
matemática nas séries finais do Ensino Fun-
damental? Vale salientar que todos os grupos 
já se encontravam com seus projetos prontos 
no dia trinta de abril de 2012.

Resultados
Nesta seção serão apresentadas as 

atividades dos alunos do Curso de Licencia-
tura em Matemática, no Colégio de Aplicação 
(CAp-UFAC), bem como os depoimentos dos 
mesmos frente a um questionário com onze 
questões  aplicado no dia oito de maio de 
2012, no tocante a experiência realizada com 
os mesmos no dia anterior.

No CAp/UFAC, no dia 07 de maio as ati-
vidades foram desenvolvidas com as turmas 
do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.  No 
dia 08 de maio, foi organizada uma mesa 
redonda com tema “O Ensino-Aprendizagem 
de Matemática no Contexto Acreano”, em 
que foi abordado temas envolvendo a atual 
estrutura curricular no curso de matemática. 
Dentre eles destacaram-se: o papel do pro-
fessor no século XXI, qual o perfil de aluno 
que deveríamos formar o papel das TICs na 
Educação Matemática, metodologias alter-
nativas de ensino e um momento de reflexão 
entre o papel da pesquisa e da extensão na 
formação do professor, finalizando com a 

fala dos alunos sobre a vivência do dia ante-
rior. No dia 09 de maio as atividades foram 
para as turmas do Ensino Médio, e no final 
das atividades reunimos todo o grupo para 
o momento do debate coletivo e reflexões 
acerca das atividades realizadas no evento. 

A seguir apresentaremos momentos 
dessas atividades no CAp-UFAC. 

Alunos em Formação Inicial, com as 
turmas do 6º ano (Construção dos poliedros); 
8º e 9º ano (aplicação de jogos matemáti-
cos); 7º ano (Informática na escola: como 
aplicar conceitos matemáticos utilizando o 
computador). (Fig. 1 abaixo).

Fig. 1: Poliedros de Platão (construção com canudos 
e linhas), jogos matemáticos, Informática na escola: 

como aplicar conceitos matemáticos utilizando o 
computador e 2012.
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Alunos em Formação Inicial, com as 
turmas do 8º ano (Código de Barras); 9º 
ano (Sólidos geométricos - prisma, cilindro, 
paralelepípedo); 7º ano (Desvendando enig-
mas da matemática). (Fig. 2 abaixo).

Fig. 2: Código de barras, sólidos geométricos, desven-
dando enigmas.

Analisando a pesquisa realizada surgem 
novas verdades em Educação Matemática, 
produzidas na dispersão do discurso educati-
vo brasileiro. Tais construções se encontram: 
nas falas de acadêmicos, onde há crítica ao 
regime de verdades institucionalizadas e/

ou pela apropriação de novas maneiras de 
pensar; nos relatos de práticas inovadoras 
de professores; em currículos reformula-
dos de cursos de formação de professores; 
nos esforços das escolas com o intuito de 
providenciar a atualização e qualificação de 
seus quadros; em reportagens da mídia que 
demonstram “resultados excelentes em um 
campo normalmente detestado”, referindo-
se a estudantes que gostam e aprendem ma-
temática sendo bem sucedidos nas provas, 
ficando entusiasmados e que se envolvem 
com o trabalho de aula, quando o ensino 
tem respaldo na pesquisa universitária em 
Educação Matemática.

A execução dos projetos no CAp mos-
trou que a construção de materiais manipu-
lativos é de inteira importância para o de-
senvolvimento da capacidade de transmitir o 
conhecimento matemático, proporcionando 
melhor flexibilidade de raciocínio lógico, 
permitindo novas descobertas e incentivan-
do a criatividade. A avaliação da professora 
na disciplina de Estágio Supervisionado 
na Extensão e na Pesquisa I foi realizada 
durante todo o processo de construção dos 
materiais e na apresentação de cada um dos 
projetos.

Para responder o problema da pesquisa, 
analisamos os dados do questionário respon-
dido pelos sete grupos de alunos após ea exe-
cução do projeto no CAp. O questionário foi 
composto de onze questões abertas, na qual 
nos reportaremos a três especificamente. 1. 
“Você utilizaria materiais concretos em suas 
aulas? Por quê?”; 2.  Você utilizaria recursos 
tecnológicos em suas aulas? Quais e de que 
forma? Por quê? ; 3. “Qual a importância de 
participarem de projetos de pesquisa para a 
sua formação como futuro professor?”.

Em resposta a questão 1. O grupo um 
se posicionou dizendo, “se utilizarmos ma-
teriais concretos facilitaríamos um melhor 
ensino aprendizagem”. O dois, “com a utili-
zação do material concreto em sala de aula, o 
aluno pode visualizar a matemática de forma 
diferenciada e que ele pode aplicar os concei-
tos os quais ele aprendeu no seu cotidiano”. 
O grupo três relata que “o uso de materiais 
concretos presentes na vida de nossos alunos, 
nos conduz a uma educação significativa”. 
O grupo quatro, “quando se trabalha com 
materiais concretos se torna mais fácil a vi-
sualização dos alunos no assunto abordado, 
portanto com essa experi6encia verificamos 
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através dos relatos dos alunos, que a aula foi 
mais divertida”. 

Vale dizer que todos os grupos foram 
unânimes em dizer que utilizariam materiais 
concretos em suas aulas de matemática e que 
essa metodologia de ensino traz vários pon-
tos positivos, a interação descontraída com 
os colegas e a busca de expor a matemática de 
maneira lúdica e diferente do trabalho tradi-
cional tornando as aulas mais compreensivas 
e atraentes.

Em resposta a questão 2. Todos foram 
unânimes em dizer que pretendem utilizar 
recursos tecnológicos em suas aulas. Dentre 
eles: data show, computador, vídeo, softwa-
res. O grupo quatro disse, “eu utilizaria o 
computador como principal recurso tecnoló-
gico, utilizando os softwares Winplot, Excel, 
Kspread. Usaria esses softwares para que os 
alunos adquiram capacidade de utilizar o 
computador para aprender matemática”. O 
grupo cinco relata que:

Não só o curso de matemática, 
mas todos os cursos de licencia-
tura deveriam ter uma estrutura 
curricular pedagógica de ensino 
que preparasse o futuro professor 
para lidar dentro da sala de aula 
com a inclusão, deveria ter um 
grande laboratório de informáti-
ca onde o professor estaria se ca-
pacitando periodicamente e todo 
período deveria ter uma oficina de 
matemática onde os alunos do cur-
so de matemática elaborariam ati-
vidades de aulas usando diversas 
metodologias e levassem a escola, 
além de estarem diversificando em 
seus métodos de ensino, também 
estariam em contato com sua futu-
ra clientela, os alunos da educação 
básica. 

Esse grupo nos fez perceber que o único 
curso de licenciatura da UFAC que tem Infor-
mática na sua estrutura curricular e procura 
levar os futuros professores a enfrentar as 
demandas do novo século é o de matemática 
tanto no que tange a tecnologia como na 
confecção de materiais concretos para labo-
ratório de ensino com disciplinas específicas 
como Oficina de Matemática, disciplina que 
consta na sua estrutura curricular como op-
tativa e segundo o grupo, a mesma, deveria 
ser obrigatória.

Em resposta a questão 3.  Os licencian-

dos defendem que todos os alunos devem 
vivenciar a experiência de trabalharem num 
projeto de pesquisa sejam como bolsistas, 
sejam em situações simuladas, seja como vo-
luntários ou no âmbito de alguma disciplina, 
pois essa experiência vivenciada pelos mes-
mos no interior do Estágio Supervisionado 
na Extensão e na Pesquisa I os levou a perce-
ber que a matemática pode ser exercida, na 
prática, de diferentes maneiras, deixando de 
lado o uso somente de giz e quadro. O grupo 
seis diz: 

É muito importante, nós como fu-
turos professores estarmos envol-
vidos na participação e /ou na ela-
boração de projetos de pesquisa, 
pois um projeto é um dos alicerces 
para a nossa carreira profissional. 
Está trabalhando com projetos dá 
uma nova visão de abordar o ensi-
no, portanto trabalhar e lidar com 
projetos não é uma lição fácil, re-
quer tempo, dedicação, responsa-
bilidade e força de vontade.

O grupo sete observa que “a participação 
do licenciando em cada projeto de pesquisa é 
de suma importância, porque é ali que ele vai 
aprender o valor de ser professor e aprender 
novas formas de ensinar o aluno”. O grupo 
seis complementa quando diz, “mostra a 
capacidade dos futuros professores e faz com 
que eles interajam trabalhando em prol de 
uma melhor educação”.

Assim, destacamos a contribuição dessa 
pesquisa à área de Educação Matemática no 
tocante a formação inicial de professores, 
participando ativa e reflexivamente da cons-
trução do próprio projeto com a utilização 
de material manipulativo para o uso em sala 
de aula e em feiras científicas nas escolas em 
que atuam como estagiário. 

Conclusão
Essa pesquisa nos fez perceber que atra-

vés de experiências realizadas com material 
concreto, o aluno desenvolve o gosto pelo 
prazer da descoberta, para enfrentar desafios 
e de vencê-los, desenvolvendo hábitos e cos-
tumes que o conduzirão mais tarde a ser um 
indivíduo autônomo e capacitado a agir.

As instituições já não comportam 
somente a transmissão dos saberes acumu-
lados ao longo da história, mas devem refor-
mular-se como mais um ambiente propício 
à incorporação dos vários saberes, atitudes, 
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valores esses que garantam a inserção do 
indivíduo na sociedade.   

Portanto vivemos em processo continuo 
de aprendizado e repensar o nosso papel 
como formadores de formadores é impres-
cindível, pois não podemos mais nos limitar 
a somente assumir papéis de reprodutores 
do conhecimento, mas de incorporarmos a 
postura de profissional do ensino e também 
de pesquisadores em educação em constante 
reflexão.
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Introdução
O Projeto Um Computador por Aluno 

(UCA), tem entre suas metas a disseminação 
do uso pedagógico da tecnologia digital, 
tendo como ações previstas no contexto po-
lítico-pedagógico a qualificação da educação, 
construção das competências amplas da 
cidadania e do desenvolvimento humano. 

A implantação e execução deste proje-
to, chamado de Projeto Piloto, consiste na 
oportunidade de conhecer a realidade do uso 
do laptop educacional num contexto escolar 
mais amplo, adequado às peculiaridades dos 
diversos projetos pedagógicos com efetivas 
soluções contextualizadas, que possam ser 
úteis para todo sistema público de ensino 
voltado à busca do caminho de uso/aplicação 
em relação à disseminação das inovações 
pedagógicas aliadas às tecnológicas, visando 
sempre a melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem. 

Como formadoras de professores de 
matemática pela Universidade Federal do 
Acre (UFAC), percebemos durante o acom-
panhamento de nossos alunos nas discipli-
nas de Estágio Supervisionado a dificuldade 
de inserir em suas práticas pedagógicas o uso 
do computador para o ensino de matemática 
nas Séries Finais do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. 

Em 2012, com a nova estrutura curricu-
lar do Curso de Licenciatura em Matemática 
da UFAC, e fazendo parte do grupo de pes-
quisa do projeto LAPTOP EDUCACIONAL 
UCA: Análise das práticas pedagógicas e da 
formação dos professores das escolas do Pro-
jeto Piloto do Acre, organizamos um grupo 
colaborativo de pesquisa para pensarmos 
em algumas ações que proporcionassem 
modificações tanto a alunos de matemática 
em formação inicial como a professores em 
formação continuada, uma forma de aproxi-
marmos a Universidade da Escola.

Como professoras do Curso de Licencia-
tura em Matemática da UFAC das disciplinas 
Informática Aplicada ao Ensino da Matemá-
tica, com carga horária de 60 horas e Estágio 
Supervisionado na Extensão e na Pesquisa I, 
45 horas, em que estão matriculados vinte e 
quatro alunos do 5º período.

Planejamos em parceria com os bolsistas 
do CNPq e dois professores de matemática do 
Colégio de Aplicação da UFAC (CAp/UFAC) 
uma oficina pedagógica para aplicarmos aos 
alunos da escola com duas turmas do 6º ano, 
em homenagem ao dia da matemática, no dia 
07 de maio de 2012. 

Os dados da pesquisa foram obtidos 
através de um questionário semiestruturado 
a dois professores de matemática do CAp/
UFAC, a vinte e nove alunos do 6º ano e 
através dos registros dos alunos durante as 
atividades realizadas. A análise foi realizada 
através dos questionários e registros dos 
alunos.

A oficina pedagógica foi realizar uma 
pesquisa nas turmas para investigar qual 
o esporte preferido, em que teríamos que 
organizar os dados obtidos em forma de 
tabelas e gráficos e utilizar como ferramenta 
pedagógica de resolução o computador para 
representar o resultado da pesquisa, isto é, 
a construção da tabela na planilha eletrônica 
e o gráfico em barras, com o aplicativo KS-
pread.

Planejamento da Oficina Pedagógi-
ca

Como fazemos parte de um grupo de 
pesquisa, nos encontramos uma vez por 
semana para construirmos oficinas peda-
gógicas para aplicarmos nas nove Escolas 
contempladas com o Projeto UCA. Assim, 
fazem parte de nossa equipe de formadores 
do Projeto UCA doze formadores, sendo três 
da UFAC e nove da Secretaria de Estado da 
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Educação (SEE), dos quais oito atuam como 
formadores no Núcleo de Tecnologia Educa-
cional do Estado do Acre (NTE/AC) e dois 
bolsistas de matemática do CNPq. 

Do projeto Laptop Educacional UCA, na 
equipe de pesquisa, temos cinco integrantes, 
sendo quatro pesquisadoras da UFAC, dos 
quais duas fazem parte do Centro de Ciências 
Exatas e Tecnológicas (CCET) - do Curso de 
Licenciatura em Matemática; uma do Centro 
de Educação Letras e Artes (CELA); uma vin-
culada ao CAp/UFAC (professora de inglês) e 
uma  pesquisadora da SEE/NTE/AC. Trata-
se de um projeto institucional de pesquisa 
vinculado ao grupo “Centro de Estudos dos 
Discursos do Acre”, da UFAC, agregando 
pesquisadores que, na maioria, trabalham 
com o projeto “Um Computador Por Aluno” 
(UCA).

Nosso objeto de investigação, são as 
práticas pedagógicas dos professores na Es-
cola Federal CAp/UFAC, práticas estas exa-
minadas em dois aspectos: se está havendo a 
superação da simples utilização instrumental 
da ferramenta e se os professores receberam, 
na formação inicial ou  em algum outro 
momento, preparação para trabalhar com as 
Tecnologias de Informação e Comunicação - 
TIC.

Nossa intenção é “o uso do computador 
na escola associado ao paradigma da apren-
dizagem centrada no estudante” (BENTO; 
MARINHO, 2010). Bento e Marinho, entre 
outros, lembram que as transformações na 
sala de aula devem ultrapassar a instalação 
de rede wireless e a colocação de tomadas 
para carregamento das baterias, exigindo-se 
uma “melhor definição dos novos papéis de 
todos os envolvidos no processo do ensino 
e da aprendizagem e uma nova e mais ade-
quada organização de tempos e espaços da 
aprendizagem”. Nesse sentido, temos tam-
bém que repensar a formação do professor, 
há que se prever uma reflexão acerca dessa 
formação que vem sendo ministrada nos 
cursos da UFAC, com vistas à qualificação 
desse profissional para o uso dos recursos 
tecnológicos.

O planejamento da oficina foi realizado 
na UFAC em fevereiro, março, abril em que 
primeiramente pesquisamos nos livros di-
dáticos de matemática das Séries Finais do 
Ensino Fundamental como se dava a aborda-
gem do conteúdo tratamento da Informação, 
e como se dava a abordagem desta temática 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Matemática do Ensino Fundamental de 5ª a 
8ª séries (BRASIL, 1998, p. 29), atualmente 
do 6º ao 9º ano, que nos diz que, 

Tendo em vista a articulação dos 
Temas Transversais com a Ma-
temática algumas considerações 
devem ser ponderadas. Os conteú-
dos matemáticos estabelecidos no 
bloco Tratamento da Informa-
ção fornecem instrumentos neces-
sários para obter e organizar as 
informações, interpretá-las, fazer 
cálculos e desse modo produzir ar-
gumentos para fundamentar con-
clusões sobre elas. Por outro lado, 
as questões e situações práticas 
vinculadas aos temas fornecem os 
contextos que possibilitam explo-
rar de modo significativo concei-
tos e procedimentos matemáticos. 
[Grifo Nosso].

Em relação ao tratamento da infor-
mação no 3º ciclo, precisamos possibilitar 
aos alunos, segundo (BRASIL, 1998, p. 75), 
atitudes de,

Desenvolvimento da capaci-
dade de investigação e da per-
severança na busca de resultados, 
valorizando o uso de estratégias 
de verificação e controle de resul-
tados. [...]Valorização do tra-
balho coletivo, colaborando na 
interpretação de situações-proble-
ma, na elaboração de estratégias 
de resolução e na sua validação. 
[...] Interesse pelo uso dos re-
cursos tecnológicos, como ins-
trumentos que podem auxiliar na 
realização de alguns trabalhos, 
sem anular o esforço da atividade 
compreensiva.

Assim, decidimos realizar nossa expe-
riência sobre o esporte, para detectarmos na 
turma qual o esporte preferido dos alunos do 
6º ano.

Organizamos a oficina, para os alunos 
em conjunto com bolsistas, pesquisadores e 
professores, para trabalhar de forma colabo-
rativa e envolvermos os alunos para a coleta, 
organização de dados e utilização de recursos 
visuais adequados (fluxogramas, tabelas e 
gráficos) para sintetizá-los, comunicá-los e 
permitir a elaboração de conclusões; além de 
fazer leitura e interpretação de dados expres-
sos em tabelas e gráficos.
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O planejamento da oficina com os alu-
nos do 6º ano utilizando o laptop educacional 
UCA foi estruturada da seguinte forma:

Como na escola não tem infraestrutura 
para carregamento das máquinas foi permi-
tido que levassem o computador para casa. 
Assim, foi apenas avisado o dia que deveriam 
trazer o laptop para a sala de aula para reali-
zarmos a oficina.

Decidimos como primeira oficina, tra-
balhar com o gráfico em barras, na vertical.

A oficina teve duração de duas horas, e 
iniciamos fazendo a pesquisa entre os pre-
sentes informando que o objetivo da aula era 
investigar qual o esporte preferido da turma. 
Daí, iniciamos com a pergunta qual o seu 
esporte preferido. A partir do momento em 
que iam falando o nome do esporte, escre-
víamos no quadro branco o nome do esporte 
e representávamos com traços verticais. 
Daí, perguntamos quais as informações que 
tínhamos coletado. Responderam o esporte 
preferido e quantas pessoas gostavam deste 
esporte.

Daí, apresentamos a Fig. 1, com a coleta 
de informações do esporte preferido dos alu-
nos e a Fig.2, acrescentando a representação 
dos numerais e no total da quantidade de 
alunos pesquisados, pois perguntamos o que 
representava o total. Além dos pesquisados, 
também representava os participantes da 
pesquisa.

Após esta organização com todos da 

turma, solicitamos que realizassem esta 
etapa no computador, que representava a 
organização dos dados coletados em forma 
de tabela.

Nesta etapa, mostramos no Datashow 
os passos a seguir, para o laptop (UCA):

1. Ligar o computador.
2. Vá em METASYS → Pesquisar → 

escreva kspread (planilha eletrônica 
→ Geral → selecione uma planilha 
em branco → enter, que é o símbolo 
entre parênteses (↵) ou clicar use 
este modelo.

3. Na planilha em branco, os dados 
são organizados em linhas (1, 2, 3, 
4,...) e em colunas (A, B, C, D, ...). 
O encontro ou interseção de uma li-
nha com uma coluna, chamamos de 
célula, onde escreveremos os dados 
da nossa 1ª planilha.

4. Selecione a célula A1 (significa colu-
na A e linha 1), que está em amarelo 
e, escreva o nome Esporte, em B1 
(significa coluna B e linha 1), na cor 
azul, Quantidade alunos.

5. Escrever o quadro abaixo, conforme 
dados da turma do 6º ano, confor-
me as orientações anteriores, item 
4, ver Fig. 3:

6. Em B6, encontre o total de alunos 
que participaram da pesquisa. 
Como fazer? Escreva na célula B6, 
=B2+B3+B4+B5, e depois clicar em 
↵, que significa “enter”, encontrando 
o resultado de 30 alunos. Verifique 
o que ocorre se selecionar a célula 
B2 até B6, e clicar em Σ (símbolo de 
somatório), o que aconteceu?
Outra maneira seria, Escreva em 
B6, = SUM(B2:B5) e depois enter 
(↵), o que ocorreu? SUM (significa 
soma no Metasys).

Até esta etapa no computador, na 
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planilha eletrônica, organizados os dados 
coletados na tabela. A análise ocorre com as 
indagações na turma: Qual o esporte prefe-
rido conforme dados encontrados? Quantas 
pessoas escolheram esse esporte? Quais os 
esportes menos procurados pelos alunos? 
Existiu algum esporte com a mesma prefe-
rência? Quantos alunos gostam de voley? 
Quantas pessoas participaram da pesquisa?

Após esta etapa, passamos agora para 
representar os dados coletados em forma de 
gráfico em barras verticais.

Agora vamos aprender a construir um 
gráfico em barras, com os dados da nossa 1ª 
planilha:

Primeiramente vamos selecionar os 
dados que irão aparecer no gráfico, conforme 
marcado na cor azul, assim selecione de A2 
até B5, estamos selecionando o que dese-
jamos que apareça no gráfico que está sendo 
construído, Fig. 4.

Agora vá à barra de menu no compu-
tador e na opção Inserir → Gráfico. O que 
ocorre na tela do computador (monitor)? 
Observe que o cursor, também conhecido 
como ponteiro, muda de figura, isto é, fica no 
formato de cruz.

Em seguida, escolha ao lado da planilha 
um espaço em branco e faça:

Clique e segure no botão esquerdo do 
mouse em azul (no laptop UCA) e arraste 
construindo uma área em forma de retân-
gulo, conforme ilustração abaixo. Ao soltar 
o botão do mouse aparece uma caixa de 
diálogo ou janela de dados:

Fig. 5: Retângulo em branco para inserir o gráfico que 
será construído.

Na janela Área de dados marque a 
opção 1ª coluna como legenda e na janela 

formato dos dados marque a opção dados 
em linhas. Convém explicar que esta opção 
é marcada para que no computador apareça 
na legenda os nomes dos esportes preferidos 
pelos alunos da turma.

Depois clicar em próximo e abrirá a 
janela selecionar tipo de gráfico, selecione 
o gráfico em barras e depois próximo. Em 
seguida, selecionar o sub-tipo do gráfico, a 
opção é a normal; clique em próximo e pró-
ximo de novo.

Na janela rótulos e legendas: escreva 
em Título: esporte preferido da turma, para 
que o gráfico tenha um título, que deve ser 
escolhido conforme o que ele estará repre-
sentando. Em Título - X: escreva o nome 
“esportes”, que aparecerá no eixo da hori-
zontal, conhecido como eixo das abscissas ou 
dos x. No Título – Y: escreva “quantidade de 
alunos”, que estará no eixo vertical, chamado 
de eixo das ordenadas ou y e depois clicar 
em próximo. No Título da Legenda: escreva 
Esportes. Na janela configurar eixos e clicar 
em finalizar. Vejamos a seguir na Fig. 6, a 
representação do gráfico construído pelos 
alunos.

Fig. 6: Gráfico em barras construído no laptop.

O Projeto UCA no CAp
As atividades realizadas no Colégio de 

Aplicação CAP/AC, no dia 07/05/2012, com 
as turmas do 6º ano, tiveram como principal 
objetivo, a familiarização dos alunos com 
as tecnologias, tendo em vista a sua ligação 
direta com o cotidiano dessas crianças.   

Ao iniciarmos as atividades no CAp/
UFAC, podemos observar a familiaridade 
entre estes jovens e as tecnologias, pois em 
diversos casos estes estavam realizando as 
tarefas com bastante rapidez e desenvoltura. 
Mesmo demonstrando intimidade com os 
computadores, foi necessária a orientação 
por parte de um profissional, para que os 
objetivos da aula acontecessem com pleno 
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sucesso, pois nos deparamos com alguns 
alunos ansiosos por estar principalmente em 
redes sociais, que é a “onda do momento” e, 
é aí que entra a importância de um docente 
com formação para nortear estes estudos, 
para que os reais objetivos não sejam substi-
tuídos por outros.

Segundo (FAINGUELERNT apud 
FOLLADOR, 2008, p. 36) sobre Tecnologias 
e Tratamento da informação, relaciona a 
inserção dos computadores nas aulas de 
matemática, destaca que:

Os computadores são parte do nos-
so dia-a-dia, em casa, no trabalho, 
na escola. O ambiente interativo 
torna diferente e excitante o ensino 
realizado através do computador, 
gera um novo envolvimento com a 
aprendizagem e faz com que sur-
jam novos desafios, novas ideias, 
novos caminhos de construção do 
conhecimento e desenvolvimento 
do pensamento e uma revitaliza-
ção nos debates educacionais.

A maioria dos alunos envolvidos nas 
atividades desenvolvidas com o laptop UCA 
no Colégio de Aplicação demonstraram in-
timidade com o manuseio do laptop e suas 
ferramentas, ficando claro o envolvimento 
das tecnologias no cotidiano dessas crianças, 
obtendo com isso bastante destreza na de-
senvoltura das tarefas desenvolvidas em sala 
de aula. De vinte e nove que participaram 
da oficina, vinte e três acharam fácil, apenas 
cinco sentiram dificuldades e um achou mais 
ou menos. 

Perguntamos se sentiram dificuldades 
de incluir os dados na tabela, vinte e três 
responderam que não, pois entenderam a 
explicação dos professores, cinco alunos 
acharam que foi muita informação e acaba-
ram se confundindo. Outra investigação é 
se conseguiram fazer o gráfico em barras, de 
vinte e nove alunos, vinte e seis acharam fácil 
e já tinham familiaridade com o computador 
e três responderam em parte.

Conforme dados do questionário, 
verificamos que os professores ainda não 
se sentem à vontade em trabalhar com o 
computador na sala de aula, ainda por falta 
de conhecimento em como utilizar alguns 
aplicativos para o ensino de conteúdos de 
matemática. Assim, os alunos respondem 
que acham as aulas de matemática pouco 
atrativas, pois os professores até o momento 

não planejaram nenhuma aula com a utiliza-
ção do computador.

Vejamos alguns resultados da oficina 
aplicada aos alunos, Fig. 7.

Fig. 7: Resultados da oficina pedagógica.

Conclusão
Com a pesquisa percebemos que os 

professores de matemática do CAp ainda 
não se sentem preparados para utilizar o 
computador em sua sala de aula, mas que 
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perceberam com a oficina pedagógica, que 
os alunos conseguiram ficar mais motivados 
e interessados durante a aula sobre o trata-
mento da informação. 

Oitenta e nove por cento (89%) dos 
alunos não apresentaram dificuldades em 
realizar as atividades, utilizando o Softwa-
re Kspread para organizar dados de uma 
pesquisa em forma de tabela e gráfico. Mas 
alguns apresentaram dificuldades de inter-
pretar os resultados apresentados, um total 
de aproximadamente quarenta por cento 
(40%).

Esta oficina motivou os professores a 
iniciar um planejamento para incluir em suas 
práticas pedagógicas o uso do computador, 
uma vez que seria interessante a utilização 
do laptop UCA com mais frequência nas 
aulas, para que os alunos pudessem fazer o 
uso dessas máquinas de maneira planejada 
e, não como uma simples maneira de se rela-
cionarem nas redes sociais.

Mas para isso, é necessário um envolvi-
mento de todos nesse processo, integrando, 
planejando e obtendo resultados positivos 
no que tange o processo de ensino e apren-
dizagem.

O primeiro passo é sem dúvida conhecer 
e entender o que é um computador, quais são 
seus componentes, quais softwares serão 
utilizados, como eles funcionam, compreen-
der suas linguagens e, saber seus objetivos, 
para somente depois de tudo isso, fazer o 
planejamento de determinada aula com o 
uso do laptop.

Percebemos que as novas tecnologias 
precisam compor o cenário as escolas com 
urgência, pois contribui para a formação 
integral dos alunos, bem como de uma 
vivência pelos professores para aprender 
com a própria prática. Também fica clara a 
necessidade de constante atualização dos 
profissionais envolvidos com esses projetos, 
pois esses recursos se modificam com muita 
velocidade.

Também é necessária a realização de 
investimentos na infraestrutura da Escola, 
para permitir o carregamento desses equipa-
mentos. Para que seja viabilizado o acesso e 
uso destes computadores, não basta que as 
escolas recebam as máquinas, mas sim que, 
além disso, elas possuam condições favorá-
veis para que esses alunos possam acessar 
a internet e os demais sistemas e serviços 
disponíveis para a melhor realização das 

atividades.
Os professores precisam, sobretudo, 

estarem se sentindo confortáveis para utili-
zar esses meios, e isto significa conhecê-los, 
dominar os procedimentos técnicos, avaliá-
-los criticamente e, acima de tudo, sempre 
estar criando novas possibilidades de ensino 
através das já existentes.

Mas, o domínio desses meios tecnológi-
cos se dá em longo prazo, sendo necessária 
uma formação contínua para os professores 
e, ter uma prática corriqueira de sua utiliza-
ção em salas de aula, para que isto se torne 
algo do cotidiano, deixando de ser uma aula 
que de certa forma venha deixar o professor 
um pouco apreensivo com sua prática.

Percebemos que o professor deve man-
ter-se em constante atualização, pois esta é 
condição fundamental para o desenvolver de 
uma boa atividade docente. Os Programas de 
Formação Continuada são essenciais para o 
desenvolvimento desse processo, daí a fun-
ção do Projeto UCA na escola. 

A grande diferença entre um professor 
que não faz a utilização das novas tecnologias 
em suas aulas e o professor que às utiliza, é 
que o segundo é considerado incansável pes-
quisador, pois acaba se reinventando a cada 
dia ao aceitar os desafios que esta nova fase 
lhe oferece.

Com essa atividade, ficou clara a 
familiaridade dos alunos com as novas tec-
nologias, assim como também foi nítido a 
necessidade de Formação Continuada para 
os professores, pois é através da capacitação 
desses profissionais que alcançaremos maior 
qualidade na educação.
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Mitos ribeirinhos: a lenda de Matinta Pereira nas narrativas 
orais de Nazaré

Simone Norberto
Universidade Federal de Rondônia

Contar histórias para reviver experiên-
cias, dar lições, afirmar identidades através 
de mitos. A tradição oral é tão antiga quando 
a comunicação humana. Qual civilização 
não teve suas bases fundamentadas a partir 
de feitos, lendas e relatos míticos? Antes da 
invenção da escrita os relatos heroicos de um 
povo passavam de geração em geração atra-
vés de seus arautos. No Ocidente a cosmoge-
nia assim se perpetuou durante séculos. Da 
mesma tradição vieram a Ilíada e a Odisseia. 
Poemas inteiros cantados para educar toda 
gente, para harmonizar a vida de cada um 
com a realidade, ou ainda criar sentido para 
a existência. 

O real significado de um mito, de modo 
geral, resume K. K Ruthven (1997 p. 15), 
talvez tenha se perdido através dos acasos da 
transmissão oral, ou pode ter sido delibera-
damente ocultado pelos criadores de mitos, 
que relutaram em contar tudo que sabiam ou 
ainda adulterados por revisionistas políticos 
ou religiosos. 

O fato é que os mitos continuam a 
ensinar sobre os estágios da vida, os ritos 
de passagem, as cerimônias de iniciação. As 
antigas imagens são repetidas a exaustão em 
novos modelos de sociedade. Remetem aos 
episódios simbólicos que toda cultura cria 
para se compreender.

Apesar de toda a sofisticação social e 
avanço das tecnologias, e inclusive da adesão 
ao mundo letrado, há grupos sociais que 
conservam antigos costumes. Aliás, uma não 
exclui a outra forma de expressão. A comuni-
cação identificatória pode dar-se através dos 
signos que constroem os sistemas narrativos 
orais. É assim com comunidades tradicionais 
ou marginalizadas. 

Os ribeirinhos do Baixo Madeira são um 
exemplo. Em plena era cibernética cultivam 
costumes de contar histórias que expliquem 
sua realidade, suas vivências, seu ambiente. 
São as chamadas lendas, que para as comu-
nidades não têm esse caráter farsesco. Tra-
ta-se, sim, de fatos do passado, críveis tanto 
quanto cada acontecimento do cotidiano. 
Narrativas míticas que se aprofundam nos 

mistérios da natureza e nas relações sociais.
Eis o papel do mito: voltar-se para si 

mesmo e para as representações mais arcai-
cas das sociedades para explicar a existência. 
De acordo com Mircea Eliade, (1985) a busca 
pelas fontes é uma tentativa de conhecer a 
origem de objetos, animais, vegetais, confe-
rindo um domínio mágico e a aniquilação do 
tempo. A ação acontece num mundo acima 
ou inferior ao tempo comum.

Nas populações primitivas, de acordo 
com seus costumes, de caça ou de cultivo, os 
mitos revelam diferentes visões de mundo, 
determinados pela geografia e pelos costu-
mes. Nas sociedades caçadoras a sacralização 
de animais é bem mais comum, já nas agríco-
las, a figura feminina da terra como símbolo 
de fecundidade é uma constante. Joseph 
Campbell (1991) compara diversos grupos 
sociais e constata as semelhanças estruturais 
em suas mitologias. Para o autor, o mito é 
o canal de comunicação entre o profano e 
o sagrado e ainda, media, educa e orienta 
o homem para a caminhada da existência. 
Abrange uma totalidade que a consciência 
discursiva não dá conta, por isso recorre 
a símbolos, uma maneira de sintetizar as 
buscas internas, o desejo de transcendência 
e plenitude. “O plano do invisível sustenta o 
visível.” (CAMPBELL, 1991, p. 76). 

O mundo contemplado pelo homem 
não é o que ele constrói através do mito. Esse 
universo formado pela natureza que imita 
as formas humanas, povoado por deuses, 
histórias sobre origem, destino, esperanças 
e desejos, são desenvolvidos mediante a 
analogia e estão ligados intimamente com a 
identidade. 

O mito seria, portanto, um instrumento 
mobilizador e justificador.  Sendo a narrativa 
oral, a memória das pessoas e a guardiã da 
história, um olhar na mitologia de qualquer 
povo revela que ela é o ponto de convergência 
de variados temas, inquietações e reflexões 
(metafísica, política, parentesco, natureza, 
alteridade, etc.). Não tem, portanto, apenas 
o papel de relembrar o passado ancestral, 
ou fornecer modelos tradicionais de com-
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portamento ou ainda representar a tradição 
oral ou a linguagem estática da memória. 
Segundo Carmem Junqueira (1993, p. 138), o 
mito serve também “para explicar, informar 
o comportamental, as condutas históricas, 
mesmo porque ele não é um texto, e sim uma 
fala”.  Para a autora o mito é atualizado e re-
interpretado sempre que necessário através 
daquele que o relata. 

Mas se mito é narrativa, pode ser 
também linguagem. Barthes (1987) o define 
como “uma fala”, aí entendida também como 
uma unidade ou síntese significativa, verbal 
ou visual. Como “sistema de comunicação”, 
“é mensagem”, implicado num sistema 
semiológico. O teórico parte do modelo de 
Saussure para explicar os mecanismos de 
significação mitológica. Para ele o mito tem 
uma estrutura que vai além do tridimensio-
nal: significante, significado e signo, pois 
“constrói a partir de uma cadeia semiológica 
que já existe antes dele – é um sistema 
semiológico segundo” (1987, p.136). Seria, 
então, a língua, denominada por Barthes de 
“linguagem-objeto”, porque é a linguagem de 
que o mito se serve para construir o próprio 
sistema; e o próprio mito, denominado pelo 
teórico de “metalinguagem”, porque é uma 
segunda língua, que serve ou fala da primeira 
(1987, p.137).

Investigar mito nos discursos ribeiri-
nhos, certamente retoma temas e motivos que 
dão novas feições aos mitos e às expectativas 
humanas da existência. Para isso é preciso 
levar em conta as características culturais 
do espaço e objeto propostos, bem como a 
ampliação do conceito de cultura, associado 
à ideia da prática, da ação e não apenas 
acumulação de conhecimento mediante uma 
experiência passiva.

Mito e lenda, uma diferenciação
A importância do mito para o homem 

arcaico, segundo Eliade é bem maior do que, 
por exemplo, as fábulas ou lendas.  “O mito 
lhe ensina as ‘histórias’ primordiais que o 
constituíram existencialmente, e tudo o que 
se relaciona com a sua existência e com o seu 
próprio modo de existir no Cosmo o afeta 
diretamente.” (2010 p. 16) Para o mitólogo 
a ideia fundamental do mito é instrução es-
piritual, enquanto a lenda está mais voltada 
para o entretenimento, pois o folclore tem a 
função de induzir a participação na vida e no 

mundo.
 Campbell define mito como história 

verdadeira, que fala da origem, dos entes 
divinos, astrais, heróis que cumprem aven-
turas sobrenaturais e geralmente sagradas, 
enquanto os contos, as fábulas ou histórias 
profanas são histórias falsas, pois tratam-se 
de aventuras e proezas nada edificantes, em-
bustes cômicos, que explicam peculiaridades 
anatômicas de animais, por exemplo.

 Loureiro (2000) vai além ao definir o 
folclore como conjunto de tradições e cren-
ças, lendas, conhecimentos, visões de mundo, 
expressas em diversas formas em uma época 
e uma região. Diferencia da cultura popular, 
que segundo ele, estaria no eixo sincrônico e 
não diacrônico. Alerta ainda para a inversão 
ideológica que ocorre ao se associar o folclo-
re com o primitivo e o distante dos espaços 
urbanos, uma posição colonizadora.

Sobre esse perigo também se manifesta 
Alfredo Bosi, em Dialética da Colonização. 
Para ele há uma tendência dos estudos 
sociológicos convencionais, de filiação evo-
lucionista, ocidentalizante e colonizadora, de 
rotular de “residuais” todas as manifestações 
habitualmente chamadas folclóricas. Por 
isso, segundo ele, é tão importante repensar 
o processo de formação, para não estig-
matizar a cultura popular como atrasada, 
primitiva, subdesenvolvida. “Tudo o que es-
tiver sob o liminar da escrita, e, em geral, os 
hábitos rústicos e suburbanos, é visto como 
sobrevivência das culturas indígenas, negra, 
cabocla, escrava ou, mesmo portuguesa 
arcaica: culturas que se produziram sempre 
sob o ferrete da dominação” (2003, p. 323).

Florestan Fernandes não comunga des-
ta visão colonizadora e liga o fato folclórico 
à espontaneidade da cultura popular. Para 
o sociólogo estudioso do folclore trata-se do 
“modo de sentir, pensar e agir que os mem-
bros da coletividade exprimem e identificam 
como seu” Por isso estaria sempre atual, 
pois como expressão dessa coletividade é 
constantemente vivido e revivido pelos com-
ponentes desta, inspirando e orientando o 
seu comportamento (2003, p.25).

Na comunidade de Nazaré, Distrito de 
Porto Velho, Rondônia isso pode ser consta-
tado nas diversas manifestações da cultura 
popular, tais como as danças (seringador, 
boi- bumbá, quadrilha etc ), o teatro (autos 
criados a partir das lendas e histórias vividas 
pela comunidade) e a música (já com uma 
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elaboração artística maior, sem perder as 
raízes das lendas e costumes). Uma análise 
mais detalhada torna possível revelar as 
diversas camadas da construção cultural da 
comunidade.

Mais do que classificar, o importante é 
seguir o que orienta Joachim sobre a leitura 
do mito, identificá-los na vida pessoal e co-
munitária, para detectar como eles auxiliam 
em nossa percepção e auto-reconhecimento, 
e finalmente descobrir de que maneira eles 
são capazes de orientar nossa ação. 

“Hoje não há mais Olimpo, nem 
sua corte de deuses e de deusas, 
mas basta recordar que o mesmo 
espírito que presidia a essas cria-
ções imaginárias face aos enigmas 
da vida subsiste ainda em nós, 
para ficaremos à escuta dos novos 
mitos que circulam entre nós ou do 
ressurgimento em nova roupagem 
de mitos antigo apaziguadores de 
nossas angústias e iniciadores de 
nova sensibilidade e de compor-
tamentos inéditos”. (JOACHIM, 
2010 p. 130) 

Para o autor de “Poética do Imaginário” 
o mito como uma narrativa simbólica de uma 
situação exemplar é indissociável do que se 
chama imaginário. Pode conhecer etapas, 
elipses, desaparecimentos e renascimento, 
mas supõe uma continuidade feita de re-
tomadas. Porque a história mítica tomou 
uma ressonância coletiva (JOACHIM, 2010, 
p.307).

Matinta Pereira pelos narradores 
ribeirinhos

Um assovio misterioso na mata pro-
voca no ribeirinho arrepio e temor. O som 
produzido por um pássaro que não é apenas 
pássaro, mas sim um ser mítico de forma 
indefinida e características misteriosas. É a 
Matinta Pereira, nome aportuguesado de um 
antigo mito indígena. 

Mas para buscar o mito, antes é preciso 
dissolver um problema que Câmara Cascudo 
apresenta sobre o Saci Pererê, já associado 
anteriormente ao Curupira, Caapora e Mãe 
da Mata.  Na sua face mais moderna, na qual 
se apresenta como o negrinho de uma perna 
só, o Saci estaria mais ligado à origem colo-
nial do anão atrapalhador ou ao Saci pássaro, 
que para os indígenas é mãe das almas (CAS-
CUDO 2001, p. 122).

O folclorista nos apresenta a essa face 
menos conhecida do mito/lenda, usando em 
primeiro lugar uma definição de Rodolpho 
Garcia em boletim do Museu Nacional sobre 
os nomes das aves em tupi:

Saci- Tapera naevia, Linn, Fam, 
Cuculidae. Também chamado 
Sem-fim. Etym: h-à (h-ang) cy = o 
que é a mãe das almas. (Cf. Baptis-
ta Caetano: 3,86; porque, segundo 
a lenda, chupa a alma dos defuntos. 
Oh demonstrativo corresponde a Y 
e torna-se ç = s, quando se fixa ao 
tema; ã por ang = alma, e cy mãe. 
Alt. Sacim. Para outros é onoma-
topaico. A superstição popular faz 
dessa ave uma espécie de demônio, 
que pratica malefícios pelas estra-
das, enganando os viandantes com 
as notas de seu canto e fazendo-os 
perder o rumo. Sul, Centro, Ama-
zônia e Paraguai. ( CASCUDO, 
2001, p. 122 e 123 apud)

Depois o identifica com vários pássaros 
de diversas regiões, desde a Argentina até o 
México, atribuindo ao canto (assobio forte) 
um poder desnorteador. Vale-se  de crôni-
cas recolhidas por outros folcloristas para 
concluir que na Amazônia há Saci-ave e não 
Saci-moleque.

Na história publicada por Barbosa Ro-
drigues, em Poranduba Amazonense (2001), 
a origem do pássaro lendário está ligada a 
um crime, cometido pelo tio de dois índios 
irmãos, que não gostando deles, os levou 
para a floresta, onde os embebedou e os ma-
tou. Os mortos voltaram para a casa da avó 
depois de sonharem que estavam lutando 
com carajuru (cipó de onde se retira uma 
substância vermelha). Disseram a ela que 
eram espíritos agora, e que quando ouvisse 
cantar Ticuan, Ticuan, saberiam que eram 
eles. Transformaram-se, então, em dois 
pássaros de agouro, de mistério e de morte. 
“Um i o Uira-Pajé, Alma de Caboclo, o Sem-
fim, o Saci. O outro é Mati-Taperé. Ambos, 
nascidos numa tragédia, espalham desgraças 
e semeiam pavores” (em CASCUDO, 2001, p. 
124 e 125).

Entre os Mundurucus, no Pará, o 
Matinta era a visita dos antepassados, uma 
presença das almas. Por isso talvez é descrita 
como uma pequena coruja. Ou ainda relacio-
nada à própria Tapera Naevia, identificada 
no nordeste por peitica e também Fem-Fem.
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Essa vertente é confirmada por uma 
narradora do Distrito de Nazaré, região do 
baixo madeira, Município de Porto Velho, 
Rondônia.

Matim a gente escuta assoviar 
mas ninguém não sabe o que é. 
Não sabe se é um passarinho, não 
sabe o que que é, que só é de noi-
te, né? Ele assovia forte assim que 
nem uma peitica, que nem outro 
passarinho qualquer. Só que nin-
guém não vê. Não sabe nem dizer 
o que significa, se é um passarinho, 
se é um... ninguém num sabe. 

Essa imprecisão da narradora reflete 
um pouco dessa indefinição que tomou a len-
da na sua trajetória ao longo da colonização. 
Câmara Cascudo ainda registra a explicação 
de Stradelli, o que torna maior ainda a con-
fusão. Segundo ele, a crença indígena fala de 
pajés e feiticeiros que se transformam neste 
pássaro para se transportarem de um lado a 
outro para exercer suas vinganças. E ainda 
menciona que Mati é um Maayá, e então 
o que grita a noite é um velho ou velha de 
uma perna só, que anda aos pulos (descrição 
próxima do Saci mais recente) (2001, p. 127).

Matinta pereira não. Sei não. Ma-
tinta Pereira, Matinta Pereira só 
tem uma perna, diz que só tem 
uma perna Matinta Pereira. Aqui-
lo diz que o bicho assovia que é só 
uma derrota, aquilo é outro espíri-
to ruim. Aquilo é um espírito ruim. 
Não tem um negócio que assovia 
no mato? FIIIU. Não é Anauá? 
Quase comparando ele, mas ele 
não faz assim não, ele faz é Matim 
pereretetéi, só fala assim. Isso que 
ele fala. Matim, matim, matim, diz 
que é o Matim mesmo. Mas o que 
assovia não é não. A pessoa que diz 
que é mas não é não. Pois é... 

Esta outra narradora  faz a associação 
sobre a característica da ave (uma perna só) 
que depois será determinante na descrição 
do Saci Pererê, o moleque satírico da atua-
lidade. Destaca ainda a sonoridade do canto. 
Sobre a transformação do nome, Barbosa 
Rodrigues também tem versão coletada por 
Câmara Cascudo. 

“... no sul é Saci tapereré, no centro 
Caipora e no Norte Maty-taperê. 
O civilizado, que muitas vezes não 
entende a pronúncia do sertanejo, 

que é o mais perseguido por ele 
nas suas viagens, tem-lhe alterado 
o nome; já o fez Saci-pererê, Sape-
rê,  Sererê, Siriri,  Matim-taperê, e 
até já lhe deu o nome português de 
Matinta-Pereira, que mais tarde 
terá o sobrenome de ‘da Silva’ ou 
‘da Mata’. (em CASCUDO, 2001, p. 
126)

Acrescenta ainda que para atingir seus 
objetivos sem ser visto, o Matim se metamor-
foseia em pássaro, cujo canto acaba por iludir, 
pois as notas graves dão impressão que está 
perto sem estar, e com as agudas finge já es-
tar longe. Novamente o traço do engano, que 
será característica do Saci Pererê e do Curu-
pira, em mais uma demonstração de como a 
lenda se metamorfoseia conforme a região 
e suas influências socioeconômicas. De um 
pássaro agourento a negrinho de uma perna 
só, com o barrete vermelho dos portugueses 
na cabeça, aprontando travessuras, quantos 
confrontos entre colonizados e colonizador. 
O resultado é essa cultura híbrida, onde são 
aceitas cores e formas. 

Em Nazaré (RO), as narrativas são mais 
próximas de uma versão fabulosa do Pará, 
posterior ao mito, na qual o tipo mítico é  ave 
que se transforma em velha, como esclarece 
o narrador a seguir:

Eu tenho uma que aconteceu bem 
ali comigo. É... bem naquela volta 
ali, é. Pessoal fala que bem dali pra 
cima tem uma história do Matinta 
Pereira, né? Passarinho que... Eu 
sempre gosto de pescar sozinho 
a noite, zagaiar, pegar peixe com 
zagaia. Aí uma noite, eu, bem na-
quela volta ali. Eu saí, porque ali 
é o furo né, de lá do lago, a gente 
atravessa ele por dentro pra varar 
bem ali, naquela parte ali. Assim 
eu fiz, né? Eu cruzei, pra varar 
bem naquela volta ali do Igarapé. 
Aí aquele negócio forte no meu ou-
vido. Pinnnnnn... Um assovio. Tipo 
assim alguém pegar assim asso-
prar no seu ouvido? Desse jeito 
assim, ó? Rapaz, me deu uma dor 
de cabeça assim. Eu fiquei qua-
se doido assim de dor de cabeça, 
ó? Não aguentei pescar mais. Aí, 
chega fiquei moquinho. Fui embo-
ra também pra casa que não deu 
mais não. É um negócio estranho 
isso, eu não sei não se foi isso, na 
realidade eu nunca tinha escutado, 
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esse lance... Normalmente as pes-
soas falam que aparece mais em 
praia, em locais assim. Que é umas 
pessoas que se transformam, prin-
cipalmente velha, mulher velha, 
né? E, não é em todo canto que tem 
isso não. Eu acho que tem, inclu-
sive o Carlão falou que lá lado da 
casa dele, ele escutou o bicho, ele 
tava falando que... É uma barulho 
diferente.

Câmara Cascudo (2001) registra ainda 
depoimento sobre mulheres jovens que 
também se transformam em Matintas, 
como o caso de uma cabocla que tendo de 
atravessar um rio sem embarcação, disse ao 
jovem marido que fechasse os olhos. Antes 
pôs os chinelos dele em cruz, cobriu com um 
chapéu, resmungou orações, batendo com 
os braços e rodando o corpo. O homem teria 
sentido seu corpo suspender e ouvido o bater 
de asas de um grande pássaro. Quando volta-
ram do baile na madrugada o pássaro, antes 
de pousar teria soltado um grito apavorante 
“Matintá – perei – rá”. 

O assovio medonho também foi ouvido 
por outro narrador de Nazaré, um dos pio-
neiros da localidade, acompanhado da fala 
do ser mítico:

(E Matinta Pereira, o senhor já ou-
viu falar?) Eu já ouvi falar, eu não 
vi ela, mas ia morrendo de medo, 
dentro do Jamari. Lá se traba-
lhava de noite no seringal, né? Eu 
acabei de cortar. De noite naquele 
tempo não tinha relógio não tinha 
nada, era um bicho doido no meio 
do mato. Eu acabei de cortar, não 
to dizendo que quando eu vim de lá 
eu tinha 14 anos. Foi o derradeiro 
ano. Eu fui pra lá com dez anos. 
Acabei de cortar, botei a lampari-
na assim e escorei na seringueira. 
Fiquei lá, a beira do rio bem per-
tinho assim. Onça, dona Maria, 
tinha demais. Rapaz aí aquele bi-
cho vinha ffffuuuuvuuuu, quando 
chegou, mas rapaz, chegou perto 
assim da gente, olha? Mas vinha 
voando aquele animal. Ele vinha 
descendo no leito do rio, né? Aí 
aquele bicho assoviou, daquele as-
sovio medonho, olha? Assoviou ff-
fim eu me espantei assim. Aí ele... 
Dona Maria vou lhe contar, mas 
não é mentira não. Ele falou, aque-
le animal. Ele falou. Ele assoviou 

aí no fim do assovio ele falou MA-
TIN-TA- PE-REI-RA. Aquilo eu, 
aquilo eu morri do topo da serin-
gueira, aí fiquei lá. Aí aquele bicho 
passou assim vvvfffffff no rumo de 
baixo e foi embora. E eu fiquei lá. 
Aí assoviou pra baixo, só o assovio, 
mas se ele falou eu não ouvi não. 
Só ouvi o assovio.
(Mas a história é que ele vira mu-
lher?) Não sei. Eu só sei que ele fa-
lou que nem gente, voz de homem, 
de homem aquele negócio falou. 
Assim, falou assim palmo e dentro 
pra mim. Assoviou e falou. Agora 
vê ele eu não vi não. (Não?) Não. 
Não vou dizer pra senhora que en-
xerguei que não enxerguei nada 
não. Ouvi só a voz. Assovio e a 
voz eu ouvi, escutei. Então, aquilo, 
uma coisa incrível aquilo ali. Não 
tem quem não fique com medo da-
quilo não. (É de arrepiar?) Deus’u 
livre, é de morrer, se ouvia 2 vezes 
eu morria com aquilo lá....

A fala aterrorizante que remete ao 
agouro é expressa nas frases sobre a morte 
propriamente dita. Mas o que mais chama a 
atenção é a negativa da forma. Para a maio-
ria, Matinta é som poderoso que assusta. Não 
tem forma, pois não é vista, por isso pode ser 
qualquer coisa, como no relato de um ex-se-
ringueiro. Pode inclusive se transmutar em 
paca que fala.

Só que essa história que eu tô con-
tando é séria mesmo, foi comigo 
que aconteceu. E já essa outra do 
meu menino, da cobra, eu acredito 
muitinho igual essa minha. Porque 
ele não é menino de zonzar, né? 
Aí eu cheguei lá na árvore, limpei 
o pé da árvore e sentei.  Eu gosto 
de esperar é no chão. Gostava, né? 
Não caço mais. Aí tô lá esperando, 
(sorriso) me lembro como hoje, 
quando deu umas nove horas escu-
tei assim  tipo um temporal. Vindo 
dali, ó? Temporal.... Aí começou a 
estralar. Peeeiiii, pei, como caindo 
as pauzeira. Uma derrubada de 
moto-serra,  só que não gritava 
moto-serra não. Não tinha eeeéééé 
não. Só a derrubadeira e vinha. 
Eu sei que quando chegou mais ou 
menos daqui no colégio, eu digo 
(riso rápido) “vai me quebrar tudo 
com esses pau”, aí drobei o joelho 
no chão e disse “senhor, eu te sir-
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vo, mas tu não deixa eu passar por 
esse perigo. Tu me livra.” Mas eu 
pedi com confiança no meu Deus, 
aqueles temporal de lá fez assim 
(com gesto e som com a boca) 
huap, tirou pra lá. Eu só pensando, 
amanhã, eu digo, amanhã eu vou 
vim ver. Aí fiquei, orei, orei, orei, 
assim uma base de uma meia hora. 
Agradeci muito a ele pra aquele 
acidente que vinha assim pro meu 
lado, né? E ele tirou assim, né? Aí 
eu peguei, quando eu saio, que me 
levanto e saio me deu medo. Meu 
deu aquele medo, com aqueles ar-
rupeio, aí eu tirei, que olha que eu 
tinha a picadinha né, aí eu varei no 
caminho, tirei a toda, cheguei em 
casa suado, suado, suado, de tanto 
medo que deu em mim, ó, daquela 
arrumação. E eu pensava que não 
era derrubada. Era um trem, uma 
coisa. Aí quando foi no outro dia, 
quando fui oiá, não tinha um pau 
caído você acredita? Não vi um 
pau caído sequer. E os estrondos 
era feio, só de barulhão. Por isso 
que tudo existe, né? Eu acho que é 
negócio... É alguma visagem, né? 
Algum assombramento, né? Que 
tá só pra amedrontar, arguma 
coisa, né? Tem gente que fala que 
é o Matina. É, diz que o Matim, 
ele apronta com as pessoas pra.. e 
tu sabe que eu fiquei meio arisco, 
não fiquei mais caçador (garga-
lhada). Não fiquei mais caçador 
não, mana. Tu pode me chamar 
pro mato assim, “Ceará, vamos ca-
çar?”  “Não mana deixa pra lá, não 
vou não”. Fiquei arisco. Um medo 
telrrive. 
(Então o senhor acha que era 
Matim?) Eu acho que é, eu fiquei 
pensando que era Matim, pra me 
amedrontar, que eu caçava muito, 
eu gostava, né? (...)
Aí eu saí, cheguei em Porto Velho 
e encontrei esse irmão. (incom-
preensível) Só, tô tentando, né? 
“Vamos trabalhar no Jacy, rapaz, 
tem um cara lá que tá pegando 
gente para trabalhar”. Eu digo 
“vamos”. “Vamos fazer cerca de 
arame”. Fura as estacas enfiar os 
arames, puxar e tal. De noite dis-
se assim: “Será tu caça?” . Eu digo 
“caça, vê eu caçar, mas não gos-
to mais não”. Aí ele disse assim 
“vamos caçar comigo”. Aí fomos. 

Achemos um coqueiro tava muito 
bom, aí de noite fomos esperar lá, 
aí eu vi essa misura, mas nunca...
Foi as duas coisas que eu vi em ca-
çada, e olha que eu cacei o tempo 
todo, eu cacei muito. (E como era 
essa misura?) Chegou a paca lá na 
comidinha eu atirei a paca, a paca 
correu dando uns gritos mas feio, 
não era de paca não os gritos dela. 
Era umas risadas, amigo, umas 
risadas feia. (Tipo gente?) É, tipo 
gente. Foi as duas coisas que eu vi 
em caçada só foi isso. (Será que era 
encantado?) Não isso é negócio do 
Matim mesmo. Eu penso que seja. 
(Então foi depois do segundo epi-
sódio que o senhor resolveu parar, 
né?) Foi. 

Na primeira parte da narrativa o ex-
seringueiro atribui o fenômeno da falsa tem-
pestade à Matinta, a quem considera uma 
visagem (espírito ruim que perturba). Essa 
ideia é a mesma associada ao Curupira, ou ao 
Saci na concepção de Nazaré, também ligada 
ao mito de proteção da mãe da mata, por isso 
o caçador sabe que está recebendo uma lição.  
A repreensão do mito só é efetiva, porém, na 
segunda parte da narrativa, quando Ceará 
identifica o assombro com a própria caça, 
que como a Matinta pássaro, de repente fala. 
No caso da paca, ri. 

Essa indefinição de forma e caráter 
cristalizado faz com que os narradores deem 
asas à imaginação, ou retirem as asas de Ma-
tinta Peira, no na narrativo de outro pioneiro 
de Nazaré:

Eu vi um Matim (interferência da 
mulher ao mesmo tempo que ele 
“conta pra ela a do Matim”). Uns 
Matim que me deram uma dana-
ção que eu não morri porque não 
era o dia de eu morrer, e não deu 
nem pra mim ficar com medo, por-
que era um pra frente um pra trás 
e dois do lado. Eu andava, gostava 
de andar de noite. Não sabia o que 
era medo. Eu não sabia o que era 
medo não. (...)
(E a história do Matim como foi?) 
A do Matim, eu vinha da casa do 
pessoal de uma casa que, que mo-
rava ali do tempo que nós morava 
ali do outro lado, eu gostava de jo-
gar baralho, aí fui pra lá jogar ba-
ralho, nesse tempo eu era solteiro 
ainda, fui jogar baralho, comecei 
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a jogar, jogar baralho, aí quando 
eu olhei pro relógio, eu tenho um 
gosto de usar um relogiozinho as-
sim no pulso, quando eu olhei ia 
dar meia noite, aí a dona da casa 
disse “rapaz, não vai não que é 
meia-noite”, eu disse “ah, eu vou 
é me embora que eu vou dormir”, 
“deixa passar de meia-noite pra tu 
ir”, “não eu já vou”. Aí deu meia-
noite eu fui embora. Aqui quando 
eu cheguei lá, desci uma, uma as-
sim, né? Quando fui descendo um 
assobio pra trás, eu falei “ih, ra-
paz, o matim”. Aí eu passei na casa 
de uma prima minha, quando eu 
cheguei lá na frente num capão de 
mato assim, aí os matins começa-
ram a assobiar, assobiavam pra 
frente, quer dizer, ia uma pra trás, 
um pra frente e dois do lado. Não 
tinha pra onde não, tinha de ir ali, 
eu digo “eu vou pisar nesse Matim, 
porque tá no caminho eu vou pisar 
nele.” E eu com a lanterna, focava 
a lanterna e não via nada. Aí foi, 
foi, foi, foi, até que eu cheguei em 
casa. Aí minha cunhada perguntou 
o que era, aí eu falei que era o Ma-
tim que tava querendo me assom-
brar parece, mas num, aí também 
não aconteceu nada não. (O que 
é o Matim?) Rapaz, o Matim, eu 
não sei como ele é não, que nun-
ca vi não, eu só tenho visto muito 
ele assobia. Mas se, o Matim, é um 
tipo de coisa que você não vê ele, 
eu ainda não vi, ainda não vi di-
zer “eu vi o Matim”, não. Mas se, 
do jeito aqui que nós tamo conver-
sando, ele só anda de noite, do jeito 
que nós tamo aqui conversando, se 
assobiou Matim pra li, nós tudo se 
arrupia. Fica tudo arrupiado. Pode 
ter dez conversando, pode ter dez, 
ou mais, mas se passou o Matim 
assobiando aí, no que ele assobia 
todo mundo se arrupia, não tem 
como não se arrupiar não. Ele pa-
rece um pássaro, eu digo que pa-
rece um pássaro porque ele, a gen-
te às vezes, a gente vai andando 
assim de noite, caçando, né? Aí a 
gente ouve o assobio aqui fiiii, fi, fi. 
Então ele assobia pra outro canto 
já,  Daqui um pouco pro canto, já. 
Assobia pra outro canto, e é assim. 
Ele, a gente, ainda não vi não, ain-
da não vi dizer “eu vi o Matim”. A 
gente ouve, né? A gente ouve, mas 

ver mesmo. Diz que é um pássaro, 
nunca vi não. (É uma visagem?) É 
acho que é, né? Porque esses que 
me atacaram. Ele na minha frente 
assim que nem o rapaz tá aí, eu fo-
cava a lanterna de baixo em cima 
assim e não via nada. E o assobio 
chegava a zunir no meu ouvido fa-
zia ZIIIMMMM, ZIIIMMMM, ZII-
IMMMM no meu ouvido e não via 
nada.  Eu digo “esses matim, será 
que eles vão querer me comer?” 
Mas não comeram não. 

A versão de seu Venâncio sobre a 
aparição do Matinta, no caso dois Matins, 
está ligada também ao espírito de agouro, 
mas ganha cores dos duendes atentadores 
a la Saci menino. Embora afirme nunca ter 
visto, nem sabe a forma da Matinta Pereira, 
reafirma o canto forte e a identifica com o 
comportamento do Curupira.

Caso quisesse  se livrar da Matinta, seu 
Venâncio poderia utilizar alguns rituais que, 
segundo Câmara Cascudo (2001) são difun-
didas junto com a lenda, como oferecer fumo 
ou dizer determinadas frases para descobrir 
quem se transforma em Matinta. Mas nada 
tão complexo como esse último relato de 
outro morador antigo do distrito ribeirinho, 
sobre um neto e avó que investigam o próprio 
avô e marido.

Já ouvi falar, mas nunca vi, já vi 
assoviar também, mas, o baru-
lho, mas  não sei sei nem informar 
como é, assovia. Mas diz que aqui-
lo lá não Matinta Pereira é um ga-
vião, não sei o que. Eu não entendo 
não. O meu pai falava assim, que 
uma vez ele foi pescar e o velho, e 
ele era pequeno, tava na polpa da 
canoa e aí velho virava Matinta 
Pereira, transformava em Matin-
ta Pereira, aí quando foi de noite 
o menino se acordou e só a canoa 
lá, aí não viu o velho, “mas cadê o 
vovô não sei o que, tava aqui na 
proa na canoa”, e o menino tava 
dormindo, aí demorou aquele peso 
sentou na proa da canoa, vovô, 
sentou lá, avoando, tipo avoando, 
né? “Ê meu filho já acordou não sei 
o que...” Aí ficou, o menino ficou ca-
lado, não disse nada. Aí falou pra 
mãe dele “mamãe, acho que o vovô 
vira bicho porque eu me acordei 
ele não tava na proa da canoa, de-
morei ele chegou, com uma asona 
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assim na proa da canoa, aí ficou 
lá, aí eu acho chegou naquela hora. 
Aí a vó dele muito curioso disse as-
sim, “olha, você vai pescar agora, 
tu repara o que tive na sacola dele 
antes dele se transformar”. Isso 
acontecia só dia de sexta-feira, 
aí aconteceu que ele foi pescar de 
novo com o avô dele sexta-feira, aí 
foi reparar tinha uma batata den-
tro, cheia da alho, dentro da sacola 
do velho. Aí trocou a batata, com 
um, uma batata, aquela batata do 
tajá trocou com outra batata, aí o 
alho trocou com outra coisa, né? 
Aí de noite o velho parece que, aí 
ficou fazendo que tava dormindo, 
aí roncava, né? Fazendo que tava 
dormindo. Menino curioso tu sabe 
como é, né? Sempre tem aquela 
curiosidade... Aí demorou o velho 
passou a batata, passou debaixo,  
e ele espiando, fingindo que tava 
dormindo mas espiando. De pri-
meiro o velho chamou ele, três ve-
zes o menino não respondeu, “ah, 
tá dormindo mesmo”. Aí o velho se 
alevantou da proa da canoa, né? 
Passou o negócio, a batata no so-
vaco dele, alho tudinho, mas não 
era, era o transformado, ele tinha 
mudado, né?  Aí ele abateu o braço 
assim e pulou que era pra voar e o 
velho tei bei dentro da água, caiu 
dentro d’água. (risos) Aí o meni-
no “o que foi isso?”, “ah eu tava 
cochilando, não sei o que”, falou 
que tava cochilando aí,  e ficou por 
isso, aí que era o velho que virava 
Matim. Meu pai falava que era es-
sas pessoas que virava Matim, que 
até porque quando ele escutava 
Matinta pereira assoviar, né? Ele 
saía na janela e dizia assim “ama-
nhã vem tomar uma xícara da café 
aqui em casa” aí diz que aquelas 
primeiras pessoas que chegava, 
era aquela pessoa que virava. Será 
que era isso, não sei também. Só 
quando ouve o assovio. Porque 
mas as vezes o Matinta Pereira é 
um assovio muito fininho, assovia, 
tim, tim, tim,  assim parece, sei lá. 
Aí diz que a pessoa sai na janela e 
diz “amanhã você vem tomar uma 
xícara de café”, aquela pessoa que 
chegar primeirinho é aquela. Eu 
nunca fiz esse teste não, eu nunca 
fiz não.  

Embora saiba a receita e os caminhos 
para desvendar, o morador prefere não en-
frentar o poderoso mito. Resigna-se a passar 
adiante a lenda e suas repercussões. E quem 
quiser que faça o teste, ou conte outra.

Referências Bibliográficas
BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia de 
Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1981.
BARTHES, R. Mitologias. São Paulo: DI-
FEL, 1987.
BOSI, A. Dialética da Colonização. São 
Paulo, Companhia das Letras, 2003.
CASCUDO, L. da C. Antologia do Folclo-
re Brasileiro.  São Paulo: Livraria Martins 
Editora S. A., 1954.
__________. Geografia dos Mitos Bra-
sileiros. São Paulo, Global Editoras, 2001
CAMPBELL, J. O poder do Mito. São Pau-
lo: Editora Palas Atenas, 1988.
__________. O Herói das Mil faces. São 
Paulo, Círculo do Livro, 1949.
ELIADE, M. Aspectos do mito. Lisboa: 
Edições 70 ,1985. 
__________. Mito e Realidade. São Pau-
lo, Perpectiva, 2010.
ESCOSTEGUY, A. C. D. Os Estudos Culturais 
e a constituição de sua identidade. In: GUA-
RESCHI, N.; BRUSCHI, M. (Orgs.) Psicolo-
gia social nos Estudos Culturais. Petrópolis, 
Vozes, 2003.
FERNANDES, Florestan. O folclore em 
questão. São Paulo, Martins Fontes, 2003.
HALL, Stuart. A identidade Cultural na 
Pós-Modernidade, Rio de Janeiro, DP&A 
Editora, 2006.
JOACHIM, S. Poética do Imaginário, 
Leitura do Mito. Recife, Ed. Universitária da 
UFPE, 2010.
LEXIKON, H. Dicionário de Símbolos. 
São Paulo, Cultrix, 1990.
MATTELART, A.; NEVEU, É. Introdução 
aos Estudos Culturais. São Paulo-SP: Pa-
rábola Editorial, 2004.
NENEVÉ, M. Teoria do pós-colonialismo e al-
gumas contribuições para a educação. Cana-
dart XIII. Revista do Núcleo de Estudos 
Canadenses Universidade do Estado 
da Bahia. Associação Brasileira de Estudos 
Canadenses – Abecan. Vol. XIII. 2005/2006.
PAES LOUREIRO, J. de J. Cultura Amazô-
nica, Uma poética do Imaginário. São 
Paulo, Escrituras Editora, 2000.
RUTHVEN. K. K. O Mito. São Paulo, Pers-
pectiva, 1997.



1388

Planejando a formação de professores para o uso das mídias na 
Escola Estadual Dr. Carlos Vasconcelos: uma proposta de plano 

de ação
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Introdução
A escola insere-se em um ambiente que 

sofre interferências de variáveis que poderão 
afetar seu desempenho de várias formas. 
Percebê-las e tomar medidas que proporcio-
nem o desenvolvimento de competências e 
habilidades, inclusive, para o uso de novas 
metodologias pedagógicas, em especial para 
o uso de mídias, pode ser uma alternativa viá-
vel, que precisa estar fortemente presente no 
planejamento escolar. Há muitos problemas 
relacionados a esse processo, seja qual o for 
o nível considerado: projeto político pedagó-
gico, plano de desenvolvimento da educação 
na escola – PDE ou planos de ensino e planos 
de aula. 

As equipes escolares normalmente têm 
dificuldades técnicas para a elaboração de 
planos, projetos e ou propostas que busquem 
a melhoria do ensino. Tal fato faz com que 
muitas das ações pensadas nas reuniões 
pedagógicas sejam deixadas de lado por falta 
de um ordenamento e de um processo de ela-
boração disciplinado, de um conhecimento 
das ferramentas e técnicas utilizadas para o 
planejamento, seja qual for a sua natureza ou 
nível.

Assim, o tema de interesse deste Pro-
jeto de Ação refere-se ao ‘planejamento de 
formação dos professores para o uso das 
mídias’, de modo a responder à seguinte 
indagação: quais os principais problemas 
enfrentados para o planejamento de forma-
ção dos professores para o uso das mídias na 
Escola de Ensino Fundamental Dr. Carlos 
Vasconcelos? Sua relevância o torna muito 
oportuno, visto que a Escola atualmente 
passa por um processo de reforma de suas 
instalações físicas. Previu-se  a instalação 
de um laboratório de informática, com 
trinta máquinas que estarão à disposição 
dos professores para o trabalho pedagógico, 
de modo a permitir o alcance de um dos 
objetivos estratégicos mais importantes que 
é a melhoria do desempenho acadêmico dos 
alunos, aliado à modernização da gestão, 
que passa, necessariamente, pelo desenvol-

vimento de competências e habilidades dos 
servidores docentes e não docentes. 

Como objetivo geral, o estudo pretende 
apresentar um projeto de ação voltado para 
o planejamento da formação de professores 
para o uso das mídias. Dentre os objetivos 
específicos encontram-se: (a) fazer um le-
vantamento da situação atual dos docentes 
quanto ao uso de mídias; (b) identificar as 
ações contempladas no PDE da Escola e se 
no Projeto Político Pedagógico – PPP - cons-
ta alguma proposta para o uso de mídias no 
processo de melhoria do ensino; (c) levantar 
os principais problemas na visão da equipe 
gestora, dos coordenadores pedagógicos e 
dos professores quanto ao uso de mídias; 
(d) apresentar uma proposta para identificar 
junto aos alunos o seu interesse e conheci-
mento em termos de mídias na educação. 

O desenvolvimento do trabalho ocor-
reu por meio de pesquisa bibliográfica, 
investigação documental e de formulação de 
questionários para serem aplicados junto aos 
docentes e alunos, além de entrevistas com a 
equipe gestora e de coordenação pedagógica. 
Por fim, o projeto deverá ser validado em 
reunião pedagógica realizada na Escola.

A ideia do trabalho surgiu por ocasião 
do Curso Tecnologias em Educação, pro-
movido pela PUC Rio, para servidores da 
Secretaria de Estado de Educação – SEE/
AC (turma AC06), onde foram feitos vários 
estudos, dentre os quais se destaca um, em 
especial, que se enquadra bem como início 
de um processo de fundamentação teórica, 
as Ações Estratégicas e Políticas Públicas: 
Fortalecimento do Papel do Professor do 
Século XXI – Documento – Proposta. O do-
cumento partiu da realidade percebida pela 
experiência e estudos realizados na ambiên-
cia da escola, remetendo a uma reflexão e a 
uma série de desafios postos para a educação, 
especialmente quanto ao papel do professor 
neste Século. Dentre tais desafios constam 
duas indagações-chave para o trabalho do 
educador: (1) como desenvolver uma arqui-
tetura pedagógica baseada em ação didática 
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contextualizada? (2) como tornar esta in-
tenção em realidade? As respostas para isso 
não conseguem ser receitadas, ainda não se 
sabe muito bem. O que se sabe, e o que se 
pretende, é buscar viabilizar uma ação didá-
tica contextualizada, que torne o processo 
educacional mais dinâmico, com resultados 
mais satisfatórios. 

Algumas considerações sobre a for-
mação de professores

A formação de professores constitui-se 
em um processo que requer um planejamen-
to cuidadoso e muito bem pensado, devendo 
respaldar-se em conceitos, princípios e 
valores que reforcem a educação enquanto 
processo de fortalecimento do ser humano 
em suas várias dimensões. Desta forma, 
com base nos sete saberes de Morin (2000), 
especialmente em quatro deles (identidade 
humana, o conhecimento, o conhecimento 
pertinente e a condição planetária), bem 
como nos quatro pilares da educação, segun-
do Delors (1999), aprender a ser, aprender 
a conviver, aprender a fazer e aprender a 
conhecer, se fundamenta uma proposta, 
como uma contribuição de um grupo de 
educadores preocupados com o seu papel 
neste tempo. As ações estratégicas e políticas 
públicas, assim, deverão pautar-se nesses sa-
beres e nesses pilares, não de forma isolada, 
mas, de modo interligado e complexo, como 
também é o ser humano e a educação. 

Após uma releitura e uma revisão da 
dimensão legal das políticas públicas volta-
das para a educação (nível macro), o que se 
propõe é que, no nível micro, toda a comuni-
dade escolar possa, efetivamente, participar 
do processo de construção do PDE. Isto não 
significa que o processo está sendo feito de 
maneira fechada, pelo contrário os gestores 
escolares até se empenham muito para que 
todos participem, mas, a cultura do pensar 
a educação, pondo a mão na massa para 
planejar e dedicar parcela do tempo para a 
construção do PDE, de maneira democrática, 
pensando no público-alvo da educação, ainda 
é um problema que precisa ser superado nas 
escolas. Todos precisam entender que sua 
participação é fundamental e imprescindível.

O PDE é composto de vários instrumen-
tos. Dentre eles, o Instrumento 2 - Critérios 
de Eficácia Escolar, que tem por objetivo 
fazer uma avaliação em relação a sete aspec-

tos: ensino e aprendizagem, clima escolar, 
pais e comunidade, gestão de pessoas, gestão 
de processos, infraestrutura e resultados. 
Cada aspecto é avaliado levando em consi-
deração vários requisitos. Estes, por sua vez, 
compreendem uma série de características. 
E por fim, cada característica é avaliada em 
escala de 1 a 5, sendo o 1 considerado ruim e 
o 5 muito bom. O instrumento exige, ainda, 
que se registre a evidência (como isso pode 
ser verificado na escola). Os professores 
precisam estar preparados integralmente 
para poderem contribuir para o processo de 
formação integral dos seus alunos.

Outro ponto interessante que também 
fundamenta a proposta refere-se à integra-
ção de mídias e prática pedagógica no que se 
refere a apontar as competências e os saberes 
necessários para que o professor possa atuar 
com desenvoltura e adequação no sentido de 
integrar sua prática pedagógica com a tecno-
logia e as mídias torna-se uma questão fun-
damental que tem por desafio a necessidade 
de quebrar paradigmas, a proposição de uma 
nova formação e o compromisso forte da 
gestão e da comunidade escolar. 

Perrenoud (2000), em sua obra ‘Dez 
novas competências para ensinar’, expõe 
sobre dez famílias de competências, impor-
tantes para o ofício de professor. São elas: 
1) organizar e dirigir situações de apren-
dizagem; 2) administrar a progressão das 
aprendizagens; 3) conceber e fazer com que 
os dispositivos de diferenciação evoluam; 4) 
envolver os alunos em suas aprendizagens 
e em seu trabalho; 5) trabalhar em equipe; 
6) participar da administração da escola; 7) 
informar e envolver os pais; 8) utilizar novas 
tecnologias; 9) enfrentar os deveres e os 
dilemas éticos da profissão; 10) administrar 
a própria formação contínua. 

Considerando o tema deste Traba-
lho, podem-se evidenciar os pontos mais 
importantes que são abordados na família 
de nº 10 – administrar a própria formação 
contínua. Aqui, como o próprio autor coloca, 
o educador, o professor, deve adquirir tal 
competência para, dentre outras coisas, sa-
ber explicitar as suas próprias práticas bem 
como acolher a formação dos seus pares, 
participando, inclusive, dela e ser um agente 
desse sistema de formação contínua.

O que foi escolhido e desenvolvido pelo 
autor em relação às competências sugere 
uma reflexão sobre a questão dos paradig-
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mas, novos olhares e um novo processo de 
formação imposto e necessário para a educa-
ção. Seu propósito é “falar de competências 
profissionais, privilegiando aquelas que 
emergem atualmente” (Perrenoud, 2000, p. 
12). Ressalta-se que estas 10 famílias de com-
petências não devem ser vistas como regra 
geral para qualquer modalidade ou nível de 
ensino, visto que foram construídas toman-
do como parâmetro o ensino fundamental 
de Genebra. Elas representam um “convite a 
uma viagem”, como o próprio autor coloca. 
Assim, a partir das reflexões individuais e ou 
coletivas, o educador, seja qual for a sua fun-
ção na ambiência educacional, pode planejar 
o seu caminho e a sua chegada, naquilo que 
lhe for apropriado e interessante ou ainda 
possível.

A partir das ideias de Perrenoud, Prado 
(2005) diz que as competências, saberes e 
condutas do professor frente à integração 
de mídias e prática pedagógica, são: 1) saber 
como usar pedagogicamente as mídias; 2) 
desenvolver sua ação pedagógica adotando 
novas aprendizagens e mudanças na prática 
pedagógica; 3) conhecer/ saber qual é ou 
quais são os novos cenários educacionais; 4) 
aprender a trabalhar por projeto e com inter-
disciplinaridade, favorecendo o aprendizado 
contextualizado do aluno e a construção do 
conhecimento; 5) conhecer as especificida-
des dos recursos midiáticos, com vistas a 
incorporá-los em seus objetivos didáticos, 
de maneira que possa enriquecer com novos 
significados as situações de aprendizagem 
vivenciadas pelos alunos; 6) saber como usar 
pedagogicamente as mídias, ancorado em 
princípios educacionais, orientadores de sua 
prática pedagógica; 8) vivenciar situações 
de aprendizagem, em que possa refletir de 
várias maneiras sobre a própria prática, 
compartilhando suas experiências, leituras 
e reflexões com seus colegas de profissão/
pares.

Filatro (2008, p. 16) complementa as 
ideias dos autores acima trazendo a discussão 
de que no aprendizado eletrônico, mediado 
por tecnologias, as TIC podem ser agrupadas 

em categorias denominadas distributivas 
(rádio, TV, podcasting), “tipo um-para-mui-
tos”; interativas (multimídia interativa, 
jogos eletrônicos de exploração individual), 
“tipo um-para-um”; e, colaborativas (salas 
de bate-papo, fóruns, editores colaborativos 
de texto), “tipo muitos-para-muitos”. Isso 
também remete a modelos educacionais no-
vos, desconhecidos de parte dos professores, 
que não tiveram oportunidade de estudá-los 
em seu processo de formação superior. Re-
mete a um repensar, na visão da autora, dos 
modelos de design instrucional, necessários, 
frente à possibilidade e ou utilização das mí-
dias integradas (eletrônicas e outras formas 
mais tradicionais).

Portanto, as competências e os saberes 
necessários, para que o professor possa atuar 
com desenvoltura e adequação, no sentido de 
integrar sua prática pedagógica com a tecno-
logia e as mídias, encontra-se nos pontos e 
nas reflexões que podem ser tiradas do que foi 
abordado até aqui. Em síntese, pode-se con-
siderar que “o processo de reconstrução do 
conhecimento e da prática abarca a concep-
ção de aprender a aprender ao longo da vida, 
numa rede colaborativa que, por sua vez, é 
viabilizada pela rede tecnológica, integrando 
as diversas mídias” (Prado, 2005, pág. 06) 
e, ainda que “a reconstrução da prática para 
o uso integrado de mídias requer também a 
integração de programas e, essencialmente, 
requer pessoas olhando para uma mesma 
direção em termos de propiciar novas formas 
de aprendizagem para os alunos”.  E isso é 
um processo dinâmico, é um sistema de final 
aberto, sujeito aos vários cenários, situações 
e condições infraestruturais.

Explorando um pouco mais a questão 
do planejamento da formação dos profes-
sores para o uso de mídias, tal fato, numa 
visão muito particular, extrapola os limites 
da escola. Torna-se, não mais uma simples 
atividade de planejamento em si, mas, uma 
iniciativa que deve estar direcionada por 
políticas públicas e por diretrizes estabe-
lecidas para o planejamento estratégico da 
educação, além dos planos de ação da escola, 
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como um processo importante para a gestão 
de processos, para a gestão de pessoas e, 
principalmente que resulte em melhoria dos 
resultados escolares e do desempenho aca-
dêmico dos alunos. Sugerem-se, mais uma 
vez, olhares e ações especiais sobre ações 
estratégicas e políticas públicas voltadas 
para a educação com base nos sete saberes de 
Morin (2000) e nos quatro pilares de Delors 
(1999). As competências e habilidades das 
pessoas envolvidas com a educação, de todos 
os atores sociais e políticos comprometidos 
com a educação, deverão estar norteadas 
pelos princípios e valores decorrentes e pre-
sentes no Mapa.

Complementando a fundamentação até 
aqui posta, Demo (2008) traz à tona pontos 
interessantes e altamente críticos de cunho 
tecnológico, filosófico e antropológico, sobre 
as exigências para se trabalhar no novo sécu-
lo. Trata de temas sobre as novas alfabetiza-
ções (pensando na formação de professores), 
de competências e habilidades ligadas ao que 
ele chama de fluência tecnológica (autoria), 
passando, consequentemente, pelo aprender 
a manusear as ferramentas da web, ao tra-
balho docente em rede, chamando a atenção 
dos educadores para que não deixem de lado 
o ‘olhar questionador’, reflexivo, tão impor-
tante no processo de ensino-aprendizagem. 
O que o autor traz para o debate é o fato de 
que o professor precisa ser alfabetizado tec-
nologicamente. Mas, não deve esquecer-se 
da crítica, da reflexão, atributos não menos 
importantes que os ligados a esse saber tec-
nológico que lhe é imposto e exigido no novo 
Século.

O mesmo autor, além de tratar de novos 
conceitos para a alfabetização, multialfabeti-
zações e novas alfabetizações, destaca cinco 
horizontes quando aborda questões referen-
tes às habilidades necessárias ao presente 
século. São eles: (1) o desafio da autoria; (2) 
a autoria crítica e autocrítica; (3) a riqueza 
das redes; (4) as mudanças profundas no es-
tilo tradicional de saber pensar e criar, agora 
mais voltado para parcerias dispersas cola-
borativas; e, (5) o novo ambiente da teoria 

crítica, à medida que aceita alguns desafios 
da nova mídia. Estes horizontes são impres-
cindíveis de serem conhecidos e questiona-
dos pelo docente, que cada vez mais precisa 
ter fluência tecnológica para acompanhar as 
inovações e poder usá-las em sua prática pe-
dagógica, cabendo a ele o protagonismo para 
o desenvolvimento das novas habilidades 
postas para o momento atual. Ele ainda é a 
melhor tecnologia na visão do autor.

As questões apresentadas por Demo 
devem guardar uma relação intrínseca com o 
processo de planejamento da educação, seja 
em que nível for, pois, traz pontos importan-
tes quanto a princípios, paradigmas, estra-
tégias e resultados possíveis para qualquer 
plano que seja possível e tenha viabilidade 
de execução. Desta forma, o planejamento 
torna-se uma ferramenta de gestão extrema-
mente necessária que vai fazer com que as 
escolas, os gestores públicos e os docentes 
se organizem e elaborem (e programem) 
o instrumento que lhes garanta chegar a 
um melhor resultado. Eles devem focar nas 
principais competências e habilidades que 
deverão adquirir e ou reforçar, de forma a 
garantir o cumprimento da missão da escola 
e de seus objetivos estratégicos voltados para 
o uso de mídias neste século.

Projeto (ou plano) de ação voltado 
para o planejamento da formação 
de professores para o uso das mí-
dias

O projeto de ação pauta-se no modelo 
denominado de plano de suporte estratégico, 
que se compõe de uma parte que apresenta 
o título do projeto, o nome da escola, o 
objetivo estratégico, o líder do objetivo, a 
estratégia à qual o objetivo está vinculado, 
as metas estratégicas, o indicador da meta, 
o gerente do plano de ação, o período/data 
de início, de revisão e de término do plano. A 
seguir, listam-se as ações no quadro-modelo 
do plano de ação. 

Do projeto de ação
O projeto compõe-se de duas partes: 

uma de identificação – parte A (Q. 01) e ou-
tra de planejamento das ações propriamente 
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ditas – parte B (Q.02).
Quadro 01. Parte A do projeto de ação.

Título do Projeto: Planejando a formação de professores para o uso das mídias na Escola Estadual 
Dr Carlos Vasconcelos: uma proposta de plano de ação.
Nome da Escola: E. E. F. DR CARLOS VASCONCELOS. 
Objetivo Estratégico: desenvolver competências e habilidades no corpo docente para o uso de 
mídias na escola (a ser incluído no PDE).
Líder do Objetivo: Coordenador de ensino.
Estratégia: Implantar programa de desenvolvimento de competências e habilidades no corpo 
docente e de coordenação da escola.
Metas: (1)100% do corpo docente utilizando o Laboratório de Informática da Escola; (2) 100% dos 
professores usando mídias integradas em suas aulas; (3) elevar o índice de aprovação geral para 98% 
em 2011 e 100% em 2012.
Indicador da Meta: (1) Nº de professores que levam seus alunos ao Laboratório de Informática/
ano; (2) Relatórios das aulas no Laboratório; (3) Nº de professores que usam mídias integradas em 
suas aulas; (4) Relatórios de acompanhamento dos coordenadores pedagógicos.
Gerente do Plano de Ação: coordenadores pedagógicos
Início:  Fevereiro/2011 Revisão:  Julho/2011/2012       Término:  Dezembro/2012

Nota explicativa: parte A do plano de suporte – PDE.

Quadro 02 – Parte B do projeto de ação.

Ação
Período

Quem faz
Resultado
Esperado

IndicadorInício Fim

Realização de uma 
palestra para apresentar 
as ações do NTE no Acre

22/11 22/11 Coordenador de 
ensino

100% do corpo 
docente e de 
coordenadores 
conhecendo as 
ações do NTE

{Nº de 
docentes + Nº 
coordenadores/∑ 
docentes e 
coordenadores} X 
100
Lista de presença 
na palestra

Realização de um 
encontro pedagógico 
para apresentação e 
validação do projeto de 
ação

03/11 03/11 Coordenadores

100% do corpo 
docente e de 
coordenadores 
conhecendo 
e validando o 
projeto de ação
Relatório 
do encontro 
contendo as 
assinaturas de 
validação do 
projeto

{Nº de 
docentes + Nº 
coordenadores/∑ 
docentes e 
coordenadores}  X 
100
Assinaturas 
validando o 
projeto

Definição do perfil 
de competências e 
habilidades

03/11 04/11

Gestora escolar

Coordenadora
do PDE

Perfil de 
competências 
e habilidades 
definidas

Documento 
contendo o perfil 
de competências e 
habilidades para o 
uso das mídias na 
escola

Definição de programas 
de treinamento por nível: 
básico, intermediário e 
ou avançado

55/11 112/12
Gestora escolar
Coordenadora 
de ensino

Docentes 
participando dos 
treinamentos 
oferecidos

Nº docente 
treinado
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Ação
Período

Quem faz
Resultado
Esperado

IndicadorInício Fim

Acompanhamento das 
aulas 02/11 112/12 Coordenadores 

pedagógicos

100% dos 
professores 
utilizando mídias 
na escola

Relatórios da 
coordenação 
pedagógica

Nota explicativa: parte B do plano de ação. No documento original, usado pelas escolas, há 
informações sobre o custo das ações e sobre quem financia.

Dos programas de treinamento
Os programas de treinamento, basi-

camente todos oferecidos pelo NTE, serão 
definidos por nível: básico, intermediário 
e ou avançado. Em todos os níveis os par-
ticipantes deverão elaborar e executar um 
projeto pedagógico. 

No Nível básico serão oferecidos trei-
namentos para um público que não tenha 
conhecimento mínimo (ou nenhum) das 
TIC. O que se pretende é que durante ou 
após o treinamento o professor já elabore um 
projeto pedagógico para utilização de mídias 
em suas aulas. Este nível compreenderá três 
cursos:

• EaD TIC (14h), módulo impresso 
ou on-line, gratuito, promovido 
por instituição parceira da Escola 
(SENAI-DR/AC), com o objetivo 
de levar o participante a entender 
as tecnologias e compreender como 
favorecem a informação e a comu-
nicação, com o seguinte conteúdo 
programático: Sistemas de infor-
mação e Comunicação: Definições. 
Características. Tipos: Ambientes 
virtuais de aprendizagem; Internet. 
Aplicações: pesquisa, seleção, orga-
nização de informações. Hardware, 
software e comunicação. O contexto 
da Tecnologia da Informação e 
Comunicação; Perfil dos profissio-
nais; Oportunidades de mercado 
de trabalho; Trajetórias formativas 
e agências formadoras; Demandas 
e tendências das TIC. Segurança: 
Vírus, senha e back up;

• Introdução à Educação Digital (40 
horas), do NTE, nível básico para 
professores e gestores das redes 
públicas que não têm o domínio mí-
nimo no manejo de computadores/
sistema operacional Linux e recur-

sos básicos da Internet;
• Elaboração de Projetos (40 h) com o 

objetivo de desenvolver uma cultura 
de aprendizagens significativas na 
escola através do planejamento e 
execução de projetos de aprendiza-
gens e o assessoramento das escolas 
na inserção das TIC no projeto polí-
tico pedagógico. 

O nível intermediário compreenderá 
dois cursos (do NTE): 

• Tecnologias na Educação - ensinan-
do e aprendendo com as TIC (100h), 
que focaliza a utilização pedagógica 
das TIC em situações de ensino e 
aprendizagem na sala de aula/esco-
la, com o objetivo de  oferecer subsí-
dios teórico-metodológicos-práticos 
para que o professor: (a)conheça/
compreenda o potencial pedagógico 
de recursos das TIC; (b) planeje es-
tratégias de ensino e aprendizagem, 
integrando recursos tecnológicos 
disponíveis e criando situações de 
aprendizagem que levem os alunos 
à construção de conhecimento, ao 
trabalho colaborativo, à criativida-
de, à resolução de problemas e ao 
desenvolvimento das competências, 
habilidades e conhecimentos  espe-
rados em cada nível/série; (c) utilize 
as TIC nas estratégias docentes, 
promovendo situações de ensino 
que focalizem a aprendizagem dos 
alunos;

• Curso Elaboração de Projetos (20 
h), com o objetivo de aperfeiçoar o 
que foi aprendido e aplicado no cur-
so básico, como forma de usar com 
mais eficácia as mídias no ambiente 
escolar e como apoio ao processo de 
ensino-aprendizagem em casa, pelo 
aluno.
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Na etapa pertencente ao nível avan-
çado, os professores já terão adquirido mais 
conhecimento e habilidades, de modo que se 
sugere independência e proatividade, com a 
responsabilidade de buscar aperfeiçoamento 
e pós-graduação.

Conclusões
Esta proposta de plano de ação, apesar 

de ter sido feita para a Escola Dr. Carlos Vas-
concelos, uma escola pública estadual, serve 
de base para o processo de planejamento da 
formação de professores tanto em escolas 
públicas quanto em escolas particulares.

Algumas conclusões são possíveis de se-
rem feitas com o estudo realizado. Uma delas 
refere-se à cultura do planejamento  que ain-
da não está devidamente fortalecida no am-
biente escolar. Percebe-se que esse processo 
ainda é muito frágil e que há muito desnível 
em termos de formação profissional, de in-
formação, de conscientização e de atitude 
dos vários atores educacionais. A impressão 
que se tem é a de que, em pleno século, ainda 
não se tomou conta, de modo coletivo, de que 
a mudança é inevitável. O professor precisa 
ter consciência de que ele é o protagonista 
dessa mudança. Ele precisa exercer a sua li-
derança frente aos alunos e a escola como um 
todo. Ele precisa estar à frente do seu tempo 
para poder estimular e contribuir para uma 
melhor formação de seus alunos. Para isso, 
desenvolver competências e habilidades pas-
sa, inclusive, por uma questão de adequação 
da estrutura educacional, em suas várias 
naturezas, bem como da adoção de políticas 
públicas que reforcem essa formação e as 
condições em termos de infraestrutura física, 
de pessoas, tecnológicas e de processos, em 
relação ao trabalho docente e dos gestores 
educacionais.

Outro ponto, pode-se dizer que existe 
certa acomodação e receio quando se trata 
dessa temática e, especificamente, do uso das 
mídias no processo de ensino aprendizagem. 
Para alguns, as mídias são simplesmente 
ferramentas de suporte e não recursos que 
contribuem para a construção de um conhe-
cimento, tanto individual quanto coletivo. 
E não se pode pensar mais desta forma. As 
mídias têm um conteúdo que precisa ser 
explorado de modo mais adequado pelos 
professores. E a equipe gestora precisa 
facilitar este processo. Só que para isso, ele 

precisa conhecer melhor sobre o uso dessas 
tecnologias, a importância delas no contexto 
educacional, para que possa, então, propiciar 
as melhores condições de trabalho e também 
de formação profissional para o corpo docen-
te.

Esse processo todo de formação de 
professores para o uso das mídias requer 
uma mudança de paradigmas, de visão, de 
internalização de novos valores e princípios 
educacionais. Não se pode pensar em utilizar 
apenas a metodologia tradicional de ensino, 
uma vez que os alunos (e professores também) 
estão inseridos no mundo das tecnologias da 
informação e comunicação. Nesse sentido, 
todos sofrem a pressão do consumo tecnoló-
gico, da modernidade, dos avanços que são 
postos e impostos pelo mundo capitalista. 
Mas, não se pode pensar em se adaptar às 
mudanças por conta dessas pressões e sim, 
porque a educação precisa ser melhorada, 
precisa ser estimulada, precisa ser cada vez 
mais valorizada.

Os educadores em geral e, os profes-
sores em particular, precisam desenvolver 
novas competências e habilidades para dar 
conta das novas exigências do mundo do 
trabalho, do mundo social e do mundo tecno-
lógico. É preciso vencer o medo do novo, da 
modernização tecnológica, a acomodação, a 
falta de recursos financeiros, a falta de visão 
e a falta de compromisso com os resultados 
esperados pela escola em termos de desem-
penho. Eles precisam perceber que o melhor 
desempenho da escola condiciona-se ao seu 
próprio desempenho enquanto protagonista 
do processo de desenvolvimento da educa-
ção, que é compromisso de todos. 

Assim, o planejamento da formação de 
professores para o uso das mídias na Escola, 
em especial, na Escola Dr. Carlos Vasconce-
los, deve priorizar o trabalho coletivo e de-
mocrático voltado para o uso dessas mídias, 
contando, inclusive, com a participação dos 
alunos nesse processo. A Escola dispõe de tec-
nologias e de pessoas que querem utilizá-las 
da melhor maneira possível. A Escola dispõe 
de uma equipe gestora que quer o melhor 
para seus alunos e colaboradores. Portanto, 
conclui-se que o plano de ação proposto, vem 
contribuir para uma melhor formação e para 
uma melhor orientação dos gestores escola-
res e dos próprios professores em seu proces-
so de formação para o uso das mídias. Claro 
que é importante levar em conta também os 
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anseios do corpo discente, explorar melhor 
as suas próprias competências e habilidades 
e trazer isso para o ambiente escolar, para um 
processo mais participativo e significativo 
de aprendizagem, onde o aluno seja sujeito 
ativo do processo e também corresponsável 
pela sua própria formação e uso de mídias. 
Mas, isso pode ser objeto de estudo para os 
próximos trabalhos nesta linha.
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Introdução
De acordo com a Organização Mundial 

de Saúde (2011), a deficiência é parte da 
condição humana, todos estão sujeitos a ela, 
temporária ou permanentemente. A Clas-
sificação Internacional de Funcionalidade, 
Deficiência e Saúde (CIF), indica deficiência 
como limitações às atividades e restrições à 
participação. Estas incapacidades limitam 
e interferem na interação dos indivíduos 
negativamente em aspectos de saúde ou em 
fatores pessoais e ambientais.

Esta mesma organização aponta que 
o número de pessoas com deficiência é 
crescente, sendo que a Constituição Federal 
(1988) assegura em seus fundamentos de 
Cidadania, Dignidade da Pessoa Humana 
e Igualdade o direito a todos à Educação, 
promovendo meios de acesso. A escola, 
portanto, é importante instituição para que 
sejam assegurados e pensados tais direitos 
constitucionais.

Historicamente a educação das pessoas 
com deficiência teve importantes documen-
tos que evoluíram para uma educação na 
perspectiva inclusiva. Após a Constituição, a 
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
n° 9.394/96) reafirmou o direito à educação 
a todos, destinando todo um capítulo à 
educação especial, apontando a preferência 
de que ocorra nas redes regulares de ensino. 
Desta forma a educação para as pessoas com 
deficiências e/ou necessidades educacionais 
especiais passa de uma fase segregacionista 
das escolas e salas especializadas para uma 
fase de dúvidas, incertezas, erros e acertos 
nas escolas regulares numa posição inclusi-
vista.

Relevante ressaltar que paralelamente 
no mundo vários outros marcos importantes 
influenciaram de sobremaneira o Brasil 
na construção de suas políticas públicas de 
educação especial. Entre estes, a Declaração 
de Salamanca, de 1994, reafirma princípios, 
políticas e práticas na área das necessidades 

educacionais especiais assumindo o compro-
misso da educação para todos. Importante 
também citar a Convenção de Guatemala de 
2001, que buscou garantir direitos para eli-
minação de todas as formas de discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, 

Em 2008, o MEC lança a Política Na-
cional da Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva cujo ponto principal é 
que crianças com necessidades educacionais 
especiais, além de estarem na escola, possam 
estar realmente inseridas na sala de aula, 
aprendendo e participando juntas.

Em suas diretrizes o documento reafir-
ma o consolidado na LDB no que tange ao 
Atendimento Educacional Especializado, de-
finindo que este atendimento complementa 
e/ou suplementa a formação dos alunos com 
necessidades educacionais especiais (NEE) 
com vistas à autonomia e independência 
destes alunos, sem, no entanto, substituir a 
aula da sala regular.

A presente pesquisa tem o objetivo 
conhecer o profissional que atua neste 
atendimento educacional especializado, 
sua formação inicial e continuada e as 
atualizações importantes no trabalho que os 
mesmos desenvolvem nas salas de recursos 
multifuncionais na rede estadual de ensino 
de Ji-Paraná (RO). 

A pesquisa ocorreu no segundo se-
mestre de 2012, por meio de entrevistas e 
questionários, com sete profissionais, todos 
do sexo feminino que atendem nas Salas de 
Recursos Multifuncionais da rede publica 
estadual. A escolha do instrumento está 
em concordância com o que afirma Pádua 
(2004, p.70): “Por outro lado a entrevista, 
como um dos procedimentos mais usados 
em pesquisa de campo, tem suas vantagens 
como meio de coleta de dados: possibilita 
que os dados sejam analisados quantitava 
e qualitativamente, pode ser utilizada em 
qualquer segmento da população”. 

Por meio da aplicação de questionário 
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investigativo aos professores que trabalham 
nas SRM foram levantadas as dificuldades 
enfrentadas pelos profissionais no desempe-
nho de suas atuais funções, bem como a in-
fluencia positiva ou negativa das formações 
recebidas. 

O Atendimento Educacional Espe-
cializado em Ji-Paraná

A rede estadual de ensino no município 
de Ji-Paraná em Rondônia conta com 30 
escolas atendendo no ensino fundamental e 
médio. Destas escolas apenas oito possuem 
salas de recursos multifuncionais, espaço 
destinado ao atendimento educacional espe-
cializado. No entanto, em visita a estas oito 
escolas, pode-se constatar que uma das salas 
de Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) encontra-se fechada por falta de pro-
fissional para atuar neste atendimento.

No questionário aplicado observou-se 
que as sete salas que compõem o resultado 
desta pesquisa atendem 121 alunos com ne-
cessidades educacionais. A gerência de Edu-
cação Especial, na Coordenadoria Regional 
de Ensino/Ji-Paraná, aponta que em toda 
sua rede 204 alunos possuem necessidades 
educativas especiais. Porém como podemos 
observar quase metade destes alunos estão 
ainda sem este atendimento especializado. 
A implantação das salas de recursos mul-
tifuncionais está prevista pelo Ministério 
da Educação pata atender alunos com tais 
características registrados no Censo Esco-
lar. Esta mesma gerência de educação, em 
informação extraoficial, informa que estão 
previstas mais escolas a serem contempladas 
pelo MEC com a implantação destas salas.

De acordo com a Política Nacional 
da Educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva, “as salas de recursos 
devem promover atendimento às necessi-
dades educacionais especiais de alunos com 
deficiência, transtornos globais de desenvol-
vimento e altas habilidades/superdotação”.  
A legislação estadual através do Conselho 
Nacional de Educação de Rondônia em sua 
Resolução 552/09 também caracteriza como 
necessidades educacionais especiais as “altas 
habilidades, transtornos globais do desen-
volvimento, deficiência auditiva, deficiência 
física, mental, visual e múltipla”. A Portaria 
1281/10 GAB/SEDUC considera também 
esta mesma caracterização para parametri-

zar o público alvo do AEE. No que tange às 
necessidades apontadas pelos professores na 
pesquisa foram de encontro com as diretrizes 
supracitadas, uma vez que incluem em seus 
atendimentos os transtornos déficit de aten-
ção e hiperatividade, que não são públicos 
alvo do AEE, conforme tais documentos.

Quem é o profissional do AEE em 
Ji-Paraná?

Segundo a política já mencionada, o 
profissional responsável pelo atendimento 
a estes alunos precisa ter como base da sua 
formação, inicial e continuada, conheci-
mentos gerais para o exercício da docência 
e conhecimentos específicos da área. Porém 
não especifica esta ou aquela formação como 
profissional indicado para o AEE. No muni-
cípio de Ji-Paraná, nas escolas pesquisadas 
os profissionais são graduados em Letras e 
Pedagogia de acordo com o gráfico 1.

Gráfico 1 – Graduação dos Professores atuantes na 
SRM

Fonte: Dados da pesquisa

Os professores entrevistados possuem 
entre uma e duas pós-graduações (lato sen-
su), algumas na área de atuação, outras não, 
de acordo com o gráfico 2.

Gráfico 2 – Especializações Lato Sensu dos Professo-
res atuantes na SRM

Fonte: Dados da pesquisa
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Para que se faça efetiva e real a educa-
ção especial precisa atender aos princípios 
igualdade não só de acesso, mas de qua-
lidade, sendo necessário para tanto que a 
formação possibilite ao professor atuação de 
caráter interativo e interdisciplinar, agindo 
nas peculiaridades de cada aluno equipando 
com recursos e eliminando barreiras ao 
aprendizado, quer sejam barreiras físicas ou 
psicológicas.

Neste ministério as graduações não são 
em si suficientes para garantir esta atuação 
profissional. A opinião dos professores 
entrevistados é unanime em afirmar que os 
cursos de graduação contribuem pouco para 
o trabalho desenvolvido nas salas de recur-
sos multifuncionais. Um dos entrevistados 
aponta a necessidade de reestruturação da 
grade curricular nos cursos de licenciatura 
para atender a educação especial. 

Cartolano (1998, p. 30) já afirmava que: 
“o que temos nas graduações em Pedagogia é 
a formação dos profissionais da educação em 
dois ramos distintos: os que deverão atuar no 
ensino regular e os que atuarão na educação 
especial”.

Consagra-se, desta forma, a discrimina-
ção ainda na educação superior, na formação 
de educador que deve atuar na diminuição 
da segregação do diferente, ao que ela chama 
de “Pedagogia segregadora”. 

As especializações Lato Sensu voltadas 
para a educação especial (AEE e Libras) são 
apontadas como importante diferencial no 
desenvolvimento do trabalho com as pessoas 
com necessidades educativas especiais na 
escola. Os conhecimentos adquiridos nestes 
cursos são direcionados a especificidade das 
realidades que cada professor enfrenta em 
sua rotina de trabalho. 

Porém também são unanimes em acre-
ditar que é necessária a busca por formações 
continuadas frequentes. Estas formações de 
acordo com os mesmos são promovidas, em 
primeiro lugar, pela Secretaria Estadual de 
Educação de Rondônia em seu maior núme-
ro, sendo seguidas pela Secretaria Municipal 
de Educação de Ji-Paraná, com um número 
significativo de formações particulares, 
algumas em parcerias com o MEC ou com 
a SEDUC/RO. Neste ponto é importante 
considerar que os entrevistados fazem parte 
da rede estadual em apenas oito escolas, não 
retratam, portanto, a realidade do todo no 
município. As formações continuadas cita-

das como de importante diferencial e auxilio 
pelos entrevistados foram: Seminários de 
Educação Especial, cursos e oficinas de Li-
bras, Cursos de Interprete de Libras, Cursos 
de extensões nas áreas das deficiências (vi-
sual, múltipla e TGD), Materiais Adaptados, 
Programa Son-Rise.

Como afirma Machado (2010, p. 61): 
São inúmeros os conhecimentos 
fundamentais para o atendimen-
to ao aluno com deficiência, tais 
como: tecnologia assistiva e suas 
modalidades: comunicação au-
mentativa e alternativa, informá-
tica acessível, recursos pedagó-
gicos acessíveis, sistema Braille, 
técnica do soroban, produção de 
materiais ampliados e em alto re-
levo, Língua de Sinais Brasileira, 
Língua Portuguesa na modalidade 
escrita para alunos com surdez, 
entre outros conhecimentos tão 
necessários ao atendimento edu-
cacional especializado.

Estes conhecimentos são fundamentais 
no dia a dia do profissional da SRM, e o que 
os entrevistados apontam é que esta prática 
vem com a necessidade direta do aluno e a 
busca do profissional em formações e parce-
rias. Graduações e pós-graduações não dão 
este preparo ao professor.

Principais dificuldades
Sabemos que a promulgação de leis, de-

cretos e resoluções por si só não é suficiente 
para mudar a realidade do acesso qualitativo 
dos alunos com necessidades educacionais 
especiais no ensino regular. Uma profunda 
reorganização da escola e de seus processos 
faz-se necessária, de acordo com Lima e 
Mendes pontos importantes merecem aten-
ção: 

[...] evidencia-se a necessidade de 
debates e reflexões aprofundados 
a respeito do modelo de escola que 
temos e a quem ele tem servido. 
Torna-se importante questionar 
as ações políticas voltadas às ade-
quações, pois, em geral, elas homo-
geneízam as práticas educativas e 
conduzem os parâmetros avaliati-
vos e os resultados esperados para 
o mais próximo possível daqueles 
esperados para outros alunos ditos 
normais (LIMA; MENDES, 2011, 
p.206).
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As dificuldades, portanto, são muitas 
e superá-las é o objetivo de todos os empe-
nhados na educação especial, fato este que 
pudemos comprovar na entrevista realizada. 
A maior ansiedade dos professores do AEE 
é “contribuir para o avanço do meu aluno, 
cumprindo meu papel enquanto educador 
empenhado no processo de ensino e apren-
dizagem” (transcrição do questionário de 
uma das professoras entrevistadas na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental Jardim dos 
Migrantes).

Os professores entrevistados apontam 
que suas dificuldades maiores vão desde 
questões de ordem material como a falta 
de recursos necessários para a produção de 
materiais, que são específicos a cada um, e, 
em sua maioria, de alto custo. Temos ainda 
questões de ordem logística como a falta de 
espaço adequado nas salas destinadas ao 
atendimento educacional especializado.

Outro ponto citado por todos entrevis-
tados circunda em uma questão de ordem 
conceitual, a falta de participação da família, 
que não acompanha o atendimento e a 
vida escolar das crianças, sendo por vezes 
omissas até mesmo na frequência destas no 
atendimento, o que, segundo as professoras, 
é um grande obstáculo, pois, sem a devida 
presença e frequência no AEE e na escola 
a continuidade do trabalho é seriamente 
comprometida. Neste ponto cinco escolas 
marcam como sugestão para melhoria do 
trabalho campanhas de conscientização além 
dos muros escolares. Como conscientizar a 
família da importância do atendimento edu-
cacional, se a mesma ainda nem conhece a 
existência deste? O trabalho mais direto com 
a família, segundo os professores, enriquece 
muito o trabalho e, consequentemente, favo-
rece resultados importantes nas crianças.

A dificuldade em articular com os pro-
fessores das salas de aula regular também 
é citada em quatro dos sete questionários 
avaliados. Muitos professores das salas 
regulares possuem resistências à inclusão 
utilizando-se de argumentos calcados na fal-
ta de formação e/ou preparo para atuar com 
os alunos com NEE. De acordo com Mantoan 
(2006, p.22):

É fácil receber os “alunos que 
aprendem apesar da escola”. É 
mais fácil ainda encaminhar os 
alunos com dificuldades de apren-
dizagem – sejam deficientes ou não 

para as classes e as escolas espe-
ciais ou para programas de refor-
ço e aceleração. Por meio dessas 
válvulas de escape, continuamos a 
discriminar os alunos que não da-
mos conta de ensinar.

Portanto a orientação, articulação e 
planejamento conjunto dos professores de 
sala regular e sala comum fica sobremaneira 
comprometida nestes casos. A equipe escolar 
como um todo também necessita de forma-
ções e informações neste mister, segundo 
as entrevistas realizadas, uma vez que duas 
escolas apontam a necessidade de maior 
colaboração e entendimento ao trabalho 
realizado pelo AEE.

Importante questionamento foi feito 
aos professores sobre quais atividades são o 
foco de seu atendimento, dispensando mais 
tempo às tais atividades. Cada entrevistado 
listou entre uma e duas atividades, que são 
demonstradas no gráfico a seguir.

Gráfico 3 – Atividades principais do professor do AEE

Fonte: Dados da pesquisa

Este dado nos leva a importante obser-
vação do trabalho do profissional responsável 
pelo atendimento educacional especializado, 
a percepção de que seu trabalho é voltado 
principalmente ao aluno. Porém não pode 
ser única, e vimos que outras importantes 
atribuições de sua função aparecem sim, mas 
não com a frequência desejada pelos mes-
mos. Segundo a coordenação pedagógica de 
uma escola entrevistada o planejamento do 
AEE e a produção de materiais, muitas vezes, 
ficam restritos ao inicio de ano, ou quando o 
aluno começa a frequentar a sala de recursos, 
porque a quantidade de alunos matriculadas 
no AEE é grande para um professor apenas 
que precisa atender a todos dentro das suas 
necessidades. Todavia indissociável ao bom 
atendimento do aluno que a ação do seu 
atendimento esteja atrelada igualmente 
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à construção do seu plano de atuação, à 
construção e produção de recursos de aces-
sibilidade, bem como à própria formação 
continuada do profissional.

Considerações
Diante do exposto, das importantes 

contribuições teóricas elencadas e contribui-
ções evidenciais dos entrevistados, chegamos 
ao retrato do profissional responsável pelo 
atendimento educacional especializado no 
município de Ji-Paraná, no estado de Rondô-
nia. Estes professores são em sua maioria es-
pecializados em cursos de lato sensu em suas 
áreas de atuação. Estas formações fornecem 
ao seu trabalho conhecimentos básicos e 
importantes em seu dia a dia. Porém o que 
se evidencia é que os conhecimentos funda-
mentais para o exercício da escola aberta 
às diferenças não só nas salas de recursos, 
mas também nas salas regulares não são 
oferecidos nos cursos de licenciaturas, nem 
nas especializações cursadas pelo docente. 
Sendo necessário então o oferecimento de 
cursos que atendam estas especificidades no 
formato de extensões, oficinas, seminários e 
outros.

A pesquisa apontou que conhecimentos 
específicos do trabalho desenvolvido no AEE 
têm sido difundidos sim, mas acontecem 
principalmente nos programas de formação 
continuada de professores da educação espe-
cial que o MEC tem promovido em parceria 
com as secretarias locais ou na modalidade 
à distância. Todos os entrevistados apontam 
entre uma a duas formações oferecidas nes-
tes formatos pelo MEC ou pela sua secreta-
ria. Entidades particulares também possuem 
uma vasta oferta de formações nestas áreas, 
e os docentes demonstram grande partici-
pação em todas as iniciativas privadas ou 
públicas, pois afirmam categoricamente o 
imperativo desta constante atualização.

Quando questionados sobre que outras 
ações poderiam ser desenvolvidas para fa-
vorecer os princípios da escola inclusiva, os 
professores são unanimes em apontar a for-
mação continuada, mas não aquela que atin-
ja somente o especialista da sala de recursos, 
mas principalmente o professor da sala regu-
lar. Estes professores precisam tanto quanto 
o professor de AEE de formação especifica 
para a docência de uma escola inclusiva. 
Neste aspecto apenas formações posteriores 

à graduação não são em si suficientes, os cur-
sos de graduação em Pedagogia ou qualquer 
outra licenciatura precisam eliminar ranços 
de uma formação tradicional, calcados em 
parâmetros de homogeneidade. É necessário 
ao professor não só do AEE, mas o professor 
de matemática, física, português e qualquer 
outro profissional que se habilite a ensinar 
que saiba conhecer características indivi-
duais de cada estudante, suas habilidades, 
necessidades, interesses, sua experiência e 
historia de vida que influenciam sobremanei-
ra a forma como cada um lida com o saber.

Assim sendo a pesquisa demonstra que 
a formação dos profissionais atuantes nas 
SRM em Ji-Paraná acontece em graduações, 
pós-graduações lato sensu, e principalmen-
te em seminários, oficinas, programas de 
formação continuada em serviço realizados 
pelas secretarias e instituições particulares.

Tendo muito a se pesquisar ainda neste 
assunto, há que se considerar na sequência 
deste estudo:

a. Como os cursos de graduação em Pe-
dagogia do município de Ji-Paraná e estado 
de Rondônia têm se adequado no intuito de 
auxiliar o profissional no seu trabalho diário, 
ainda durante a formação inicial numa pers-
pectiva inclusiva.

b. O atual currículo das graduações de 
Pedagogia para atender a necessidade da 
educação especial numa perspectiva inclusi-
va.

c. De que forma esta formação inicial e 
continuada influencia a atuação do profissio-
nal das salas de recursos multifuncionais, a 
partir dos perfis de formação. 
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A música brega na periferia belenense

Sonia Chada
Universidade Federal do Pará

Tema e problematização: 
A música urbana produzida no Pará ain-

da constitui um mundo pouco explorado por 
pesquisadores dentro e fora da academia. O 
que dispomos em termos de publicação de es-
tudos sobre a música paraense concentra-se, 
em grande parte, sobre as obras individuais 
de nomes consagrados da música paraense. 
Além disso, notamos que a música urbana 
no Pará quase nunca foi alvo de estudos que 
pudessem entendê-la dentro de sua conexão 
com o desenvolvimento cultural. 

A discussão sobre como as transfor-
mações culturais colocam em causa as 
referências do tradicional e do moderno 
surge, em parte, em função do convívio en-
tre sociedades díspares, que, no mundo de 
esferas sociais globalizadas, se aproximam 
gerando novas configurações culturais. Para 
Canclini (1992), operar com a modernidade 
latino-americana exige antes a distinção 
entre a “modernidade”, enquanto etapa his-
tórica – construída a princípio pelo projeto 
colonial e sustentada em seguida pelos ideais 
iluministas – e a “modernização”, como pro-
cesso social que interfere na construção dos 
modernismos, ou seja, dos projetos culturais 
que se relacionam com diversos momentos 
do capitalismo. 

É nesse contexto que vemos a 
importância de enquadrar um estudo sobre 
a música na Amazônia, pois, entender 
a especificidade da complexa paisagem 
sociocultural amazônica, onde habitam 
suas noções identitárias, significa aspirar 
caminhos mais prósperos para a região e seu 
povo. Lançando mão do instrumental teórico 
oferecido pela etnomusicologia e pelos 
estudos culturais pretendemos investigar 
a música urbana na cidade de Belém, 
tendo como objeto principal as músicas da 
periferia desta cidade. Pela importância e 
abrangência, o tema requer além de estudos 
historiográficos ainda mais acurados, 
um maior esforço etnomusicológico para 
sua compreensão. Os parcos dados hoje 
disponíveis sobre o que denominamos 
“cultura musical paraense” estão longe de 
representar o universo musical diversificado 

produzido no Estado do Pará. 
Escolhendo as músicas da periferia e 

partindo do suporte dado pelo pensamento 
etnomusicológico e pelos estudos culturais, 
investigaremos os processos de criação e ge-
ração de repertórios musicais nesse contexto. 
Não obstante, para além deste limite, fugire-
mos do que Alberto Ikeda (1998) chama de 
musicografia, ou seja, a mera descrição dos 
objetos musicais. Por meio de análises inter-
pretativas, buscaremos compreender como 
esses aspectos musicais se coadunam no con-
texto sociocultural de Belém, conformando a 
identidade plural da música amazônica. En-
fatizaremos seus desdobramentos dentro da 
modernidade trazida pelo desenvolvimento 
da região Norte enquanto espaço interligado 
com as transformações do mundo capitalista 
do século XX. Nesse contexto mais geral e 
em sintonia com as transformações pelas 
quais a música brasileira passava, seja com 
a Bossa Nova ou com a Tropicália, é que a 
música urbana paraense ganha corpo como 
expressão cultural “com a cara do Pará”. 

Belém, capital do Estado do Pará, loca-
lizada na Amazônia oriental, uma metrópole 
de cerca de um milhão e quatrocentos mil 
habitantes (IBGE/2007) é paisagem de múl-
tiplas cenas musicais, sendo mais patentes 
a das bandas de rock; a das manifestações 
da tradição oral como o carimbó, o siriá, as 
quadrilhas, os bois, os cordões de pássaro e 
a guitarrada; a da chamada Música Popular 
Paraense (MPP) e, também, a das músicas 
da periferia, comumente referidas na cidade 
como músicas brega, além das chamadas 
músicas erudita e as religiosas”. Entre estas 
cenas locais, a do brega e suas vertentes - 
entre outras brega melody, brega passado, 
brega romântico, brega calypso, tecnobre-
ga - se apresenta como a mais proeminente, 
tanto pela profusão quanto pela variedade de 
eventos, incluindo bailes românticos, shows 
de bandas e também festas e apresentações 
embaladas pelo gênero. 

Nosso ponto de partida, consequente-
mente, foi a constatação de um repertório 
específico de músicas da periferia, em Belém. 
Conscientes de matrizes comuns estaremos, 
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entretanto, necessariamente buscando e en-
fatizando diferenças, mais do que semelhan-
ças. O juízo do que constitua uma e outra é 
um problema clássico da Etnomusicologia ao 
qual não poderemos nos furtar, mas sempre 
que possível é o procedimento êmico o que 
nos guiará. 

Clássico também é o problema con-
ceitual do que seja “conteúdo” e “estilo.” 
Descrições de música podem ser feitas por 
via de um ou de outro. Isso tem implicação 
imediata no próprio conceito do que se 
entenda como “novo” e, portanto, do que 
seja assimilável e aceitável, uma vez que 
a tendência geral é a de que a mudança só 
se efetive quando os ajustes morfológicos o 
permitam. Forçados a transferir da retórica 
antiga para música aquilo que ali se define 
de modo relativamente fácil, como sendo “o 
que é” (conteúdo) em contraste do “como é” 
(estilo), adotamos a conceituação de Nettl, 
por ele reiterada várias vezes (2005, p. 47-9, 
115-7, 189-91). Reduz ambos a aspectos da 
forma, sugerindo que “conteúdo” é aquilo 
que não muda no processo da transmissão 
oral com a qual lidamos aquilo que mantém a 
integridade de uma unidade do pensamento 
musical e que inclusive a define enquanto o 
estilo pode mudar. 

Alertamos também de que não é o 
problema da criação musical visto como 
“composição” ou “improvisação”, nos termos 
da usual concepção da música ocidental ar-
tística que nos interessa, mas sim a busca de 
uma compreensão melhor e exemplificada de 
alguns dos parâmetros e processos criativos 
que vêm favorecendo o surgimento do reper-
tório em apreço. 

A visão que buscamos se diluiria se 
nossa ênfase fosse meramente comparativa, 
dissociada de contexto, não porque despre-
zemos a comparação viável, mas justamente 
porque presentemente cuidamos de um re-
pertório específico. A questão, portanto não 
pode se resumir a um estudo comparativo de 
músicas e seu confronto posterior com o con-
texto no qual ocorre. Pelo contrário, contexto 
será aqui ponto de partida.

O problema principal que nos ocupa, 
como mencionado, se refere aos fatores que 
incidem sobre a geração de repertório e sobre 
a produção das cantigas nas músicas da peri-
feria na cidade de Belém. Ambas podem ser 
iluminadas por análises, não apenas musi-
cais, mas também comportamentais e cogni-

tivas que a música permita, vendo-a inserida 
em unidades mais abrangentes da vida social 
das quais é ao mesmo tempo parte e efeito, 
como deve fazê-lo a Etnomusicologia. Neste 
contexto, o processo criativo parece ser tanto 
de melodias quanto de textos, ou dos dois, 
parecendo ser a elaboração de textos tão 
importante quanto a das melodias. 

Compreendemos o estudo de música 
como muito mais do que o estudo pura-
mente do som musical. O grande desafio da 
Etnomusicologia talvez seja o de relacionar 
música, um subsistema, com todos os outros 
subsistemas da cultura, na busca de um 
entendimento do que ela possa representar 
para o ser humano que a produz. Um dos 
recursos para esta compreensão poderia ser 
obtido pela apreciação do texto das canções, 
visto que estes podem expressar idéias muitas 
vezes mais difíceis de serem articuladas em 
outros contextos. O etnomusicólogo, através 
dessas análises do texto, poderá obter infor-
mações nem sempre facilmente acessíveis e, 
quem sabe, chegar a um entendimento do 
éthos da cultura e, consequentemente, do 
próprio homem. De acordo com Merriam 
(1964, p. 187): 

Textos, naturalmente são compor-
tamento linguístico mais do que 
sons musicais, mas eles são uma 
parte integrante da música e há 
claro indício de que a linguagem 
usada em conexão com música di-
fere da do discurso usual.1 

O interesse aqui, vale insistir, não é no 
aspecto focal da criação musical, um dos 
problemas cientificamente menos estudados 
da musicologia. Penetrar na essência do 
processo criativo transcende à Etnomusico-
logia sozinha; talvez nem seja um de seus 
problemas, ainda que interdisciplinar ela se 
conceba. Na opinião de Nettl (2005, p. 27), 
para isso seria necessário um “consórcio de 
disciplinas acadêmicas.”

Merriam (1964, p. 165-6), ainda que 
comentando sobre três pontos levantados 
por Nettl referentes a composição concorda 
com dois deles: 1 - “qualquer composição é, 
em última instância, o produto da mente de 
um indivíduo ou grupo de indivíduos”2; 2 - 
“generalizações não podem ser feitas acerca 
de técnicas de composição em música primi-
tiva que a contrastem com a música de altas 
culturas, com exceção de que, em contraste 
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com a última, ela é composta sem registros 
escritos (ou de outro modo preservados).”3 
Sobre o terceiro ponto, que Nettl chamou de 
“composição consciente”, Merriam (1964, p. 
166), faz o seguinte comentário: 

Isto [composição consciente] se re-
fere ao processo deliberado e pla-
nejado de criar novo material mu-
sical, conduzido por indivíduos que 
se dão conta de suas ações específi-
cas e dirigidas para o fim desejado. 
Enquanto a frase é compreensível 
quando contrastada com aquelas 
técnicas composicionais na qual 
inspiração é derivada diretamen-
te, por exemplo, do sobrenatural, 
parece ter duas implicações que 
não são necessariamente desejá-
veis. A primeira é que (...) ela su-
bentende uma dicotomia - isto é, 
se há composição consciente de um 
lado, seu oposto deve ser compo-
sição inconsciente e, a não ser que 
se esteja querendo sustentar que o 
supernatural de fato invista indi-
víduos com novas canções, de um 
só trago por assim dizer, nenhuma 
composição pode ser inconsciente. 
O segundo ponto deriva do primei-
ro em que, embora saibamos rela-
tivamente pouco sobre o processo 
de composição como conduzido 
num estado de transe, por exem-
plo, há evidência que aponta para 
uma estruturação definida não so-
mente da música composta, mas 
do processo pelo qual a composi-
ção é atingida.4

Estaremos estudando, portanto, os fato-
res que podem afetar a geração de repertório 
e a produção de músicas da periferia na cida-
de de Belém e que a fazem necessária. Trata-
se, portanto, de um problema de mudança 
cultural e musical que se pretende abordar 
do ponto de vista da antropologia cognitiva. 
Se para a antropologia cognitiva, em sua 
teoria da cultura esta é vista inteiramente 
como conhecimento, conhecimento neces-
sário para interpretar a experiência e ditar 
o comportamento, a situação de mudança 
cultural implica em vários mecanismos que 
assegurem a revisão de tais conhecimentos 
para a interpretação de uma nova realidade e 
a adequação dos comportamentos. 

Adotando-se o esquema tripartido de 
Merriam e uma hipótese de Nettl (2005, p. 
277), sobre a velocidade variável de como a 

mudança aconteça esta ocorreria primeira-
mente nos conceitos, subsequentemente nos 
comportamentos e, finalmente, nos sons que 
se articulam em música, como produto. 

Um dos postulados básicos da Etnomu-
sicologia atual é o de que de alguma forma a 
sociedade se reflita em sua música. Enquanto 
criadores, os agentes dessas músicas de peri-
feria são também transmissores de padrões 
da cultura. Esta depende de sistemas de pen-
samento e valores em que o grupo acredita. 
Mesmo que essas estruturas não possam ser 
verbalizadas, elas existem, de alguma forma, 
na mente das pessoas. Segundo Blacking 
(1974, p. 89), a música é: 

uma síntese dos processos cogniti-
vos que estão presentes na cultura 
e nos seres humanos: a forma que 
ela toma e os efeitos dela sobre as 
pessoas são gerados pelas expe-
riências sociais dos seres humanos 
em diferentes contextos culturais. 
Música sendo som humanamente 
organizado expressa aspectos das 
experiências dos indivíduos na so-
ciedade.5

Música, como afirmamos, é essen-
cialmente parte de um contexto, sem a 
consideração do qual nenhuma explicação 
é possível.6 Os usos mais variados dessa 
música exigem um repertório musical parti-
cular, a apreensão de cujo significado se liga 
a fatores extramusicais, isto é, do contexto 
que por sua vez reflete formando um sistema 
bastante complexo.

O vocábulo “Brega” é uma dessas pala-
vras que tem sido muito utilizada no Brasil, 
em que podemos identificar um sentido ne-
gativo e outro positivo. Na verdade, padrões 
estéticos e gosto são assuntos problemáticos 
na sociedade moderna, principalmente 
com o advento da sociedade de massa e as 
transformações ocorridas nos processos de 
produção da arte e da cultura. Com relação 
ao gosto pela música, Carvalho (1999, p. 53-
91) mostra que houve uma mudança signifi-
cativa, de modo que não se pode mais pensar 
em rigor na audição de gêneros e estilos de 
música. Segundo ele, é plenamente possível 
– e compreensível – encontrar-se em uma 
discoteca particular discos de música clássica 
ao lado de CDs de jazz, de rock, de pagode e 
de músicas românticas. 

O “mau gosto” atribuído ao brega pare-
ce residir em suas conexões socioculturais/
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históricas e no modo como esta música é 
produzida. Por outro lado, o vocábulo ad-
quire um sentido positivo; trata-se de um 
substantivo. Isto é, o termo é usado para 
designar um tipo de música que há décadas 
é produzida na região Norte e cujo consumo 
é componente estrutural das comunidades 
locais e da identidade regional. 

No Pará, “brega” designa tradicional-
mente um estilo de música romântica, criado 
por artistas locais, produzido por estúdios 
localizados na cidade. Trata-se de um tipo 
de música fortemente presente nas classes 
populares. A criação e o assentamento do 
brega como música de e para as periferias 
de Belém do Pará parece estar ligado a um 
particular “modelo de negócios” que parece 
funcionar à margem de princípios que regem 
os mainstreams culturais e a indústria fono-
gráfica convencional, no que diz respeito, por 
exemplo, à questão dos direitos autorais e da 
comercialização de mídias de áudio. 

As músicas brega fazem parte do coti-
diano das periferias da cidade belenense, 
aqui adquirem significação e são facilmente 
encontradas em diversos ambientes sociais 
como as feiras de bairro, as festas públicas 
e, em bares e clubes. A passagem da música 
brega de um contexto restrito e rejeitado, 
como o cabaré, para a sociedade mais ampla, 
deveu-se em grande parte às formas popula-
res de divulgação, através dos mecanismos 
alternativos como os sistemas sonoros das 
feiras e as conhecidas “aparelhagens de 
som”, tradicionalmente utilizadas em festas 
realizadas nos bairros de periferias das capi-
tais e nas cidades do interior. 

Outro fenômeno cultural cuja impor-
tância corre concomitante ao objeto deste es-
tudo é a tradição popular das aparelhagens.7 
Surgindo nas décadas de 1950, a princípio 
apenas como pequenos aparelhos sonoros, 
as aparelhagens, pouco a pouco ganharam 
relevo no cenário cultural da região. Esse 
desenvolvimento é marcado por seus traços 
inovadores da dinâmica de produção, dis-
tribuição e consumo de música (LEMOS; 
CASTRO, 2008). Daremos atenção ao fenô-
meno das aparelhagens, tendo em vista que 
a atuação desses grandes aparelhos sonoros 
exerceu influência decisiva no gosto musical 
da população de Belém. 

A literatura etnomusicológica con-
temporânea conta com uma pluralidade de 
trabalhos explorando diversidades locais ao 

redor do planeta, situação esta que reflete 
uma preocupação acadêmica em torno da 
influência avassaladora do capitalismo he-
gemônico sobre as progressões urbanísticas 
populacionais globais e as múltiplas culturas 
e identidades que delas emergem. Em con-
trapartida, e conforme considera Samuel 
Araújo (1999), o campo da Etnomusicologia 
ainda dá pouca atenção às músicas produ-
zidas por classes populares que circulam 
em escala mundial, apesar do empenho dos 
pesquisadores em suas pesquisas. 

A complexa configuração cultural da 
região amazônica ainda se reveste de mis-
térios inquietantes. Ora marcada por visões 
unilaterais e reducionistas, que ignoram os 
entrelaçamentos e coloridos interculturais 
existentes, ora vítima do descaso e desin-
teresse intelectual para compreensão de 
suas contradições e nuanças, a Amazônia 
surpreende e seduz quando mostra sua mul-
tiface cultural. 

Sempre que os intelectuais da Amazô-
nia se debruçaram sobre sua questão cultural 
houve a prevalência de interpretações basea-
das na história econômica como explicação 
absoluta para o desenvolvimento cultural. 
Ainda que este trabalho também manifeste 
crédito na esfera materialista, no sentido 
geral de que a cultura surge, sobretudo, das 
relações sociais determinadas, reconhece-
mos que a carga de reducionismo contida 
em algumas destas interpretações tiram o 
fôlego para análises mais cuidadosas para 
com as dinâmicas contraditórias da cultura 
do capitalismo tardio. Assim, tencionamos 
utilizar a perspectiva materialista como um 
instrumento de investigação que nos forneça 
os elementos necessários para um olhar mais 
aguçado e menos reducionista dos fenôme-
nos musicais. 

Dessa forma, privilegiaremos o debate 
crítico em torno do que se pode considerar 
um novo conceito na produção musical. 
Trata-se do conceito de hibridismo, que, 
em voga na literatura de estudos da cultura 
globalizada, auxiliará no entendimento das 
músicas da periferia como um dos elemen-
tos construtores da identidade musical em 
Belém. O conceito de hibridismo utilizado 
estará assentado na leitura de Nestor Garcia 
Canclini (1992, p. 55): “entendo por hibri-
dização processos socioculturais nos quais 
estruturas ou práticas discretas, que existiam 
em forma separada, se combinam para gerar 
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novas estruturas, objetos e práticas”. 
Os questionamentos sobre a realidade 

cultural, que se ancora em autores como 
Canclini, consideram a possibilidade de que 
os fatores econômicos não sejam determi-
nantes rígidos, e as análises que consideram 
a bifurcação rígida em toda história das ar-
tes, entre as cultas (das classes ricas) e as da 
massa (das classes populares) não estariam 
inteiramente corretas. Quando as categorias 
do que é “popular” e “erudito” são entendi-
das de forma estanque, não contamos na sua 
sustentação com nada além de interpretações 
reducionistas. 

Somando-se a uma tradição etno-
musicológica que tem em John Blacking 
um dos principais nomes, entende-se que 
o olhar investigativo deva contemplar os 
elementos musicais dentro de um contexto 
sócio histórico, não significando, entretanto, 
que tal enfoque contextualizado descambe 
em um desprezo pelos aspectos estruturais 
da música. A chave para entender o pensa-
mento etnomusicológico de Blacking parece 
estar em seu conhecido conceito de música: 
“Música é o produto do comportamento de 
grupos humanos, seja informal ou formal: é 
som humanamente organizado” (2000, p. 
10).8 Este conceito é importante, pois se o 
admitimos como premissa, então nosso olhar 
investigativo voltar-se-á não mais exclusiva-
mente aos elementos estruturais da música, 
tratados antes de forma isolada, como entes 
dados e encerrados em si mesmos, mas, en-
tão, buscará na forma de organização social 
seu mais profícuo caminho de compreensão. 

Objetivos
O objetivo geral dessa pesquisa é in-

vestigar os processos de criação e geração 
de repertórios musicais no contexto das 
músicas da periferia em Belém do Pará, a 
partir de uma perspectiva etnomusicológica. 
Paralelamente, outras questões poderão ser 
elucidadas: como é transmitido o corpo de 
conhecimentos pertinentes a essa música? 
(Aqui poderão ser tratados conceitos como 
informalidade, autodidatismo e correlatos). 
Como ela se desenvolveu em Belém? Como 
se relacionam os seus músicos com aqueles 
de outras áreas musicais? Como são percebi-
dos pelos outros; o que os diferenciam? Que 
tipo de público frequenta esses shows? Qual 
a função dessa música? Qual a importância 

da mídia local e da indústria fonográfica em 
sua formação? 

Objetivos específicos: 
Captar e registrar aspectos do saber 

musical contido nas diversas manifestações 
musicais relacionadas ao contexto das músi-
cas da periferia. 

Registrar expressões verbais usadas 
pelos músicos e demais agentes sociais que 
perfazem os contextos dessas manifestações 
sobre sua própria música. 

Incorporar informação sobre as insti-
tuições que apóiam e articulam a vida musi-
cal no contexto das músicas da periferia em 
Belém do Pará. 

Fornecer informação biobibliográfica 
criteriosa aos estudos musicais paraenses e 
assim corrigir possíveis distorções existentes 
nas fontes primárias. 

O objetivo mais ambicioso talvez seja 
o de contribuir para o desenvolvimento de 
estudos sobre a cultura musical paraense e 
também para os estudos da continuidade e 
mudança musical, aqui, portanto, uma con-
tribuição teórica de grande abrangência.

 
Metodologia 

Nosso ponto de partida será a revisão 
bibliográfica das pesquisas realizadas sobre 
a música em Belém do Pará relacionada às 
músicas de periferia. As fontes de pesquisa 
fornecerão um conhecimento da bibliografia 
e discografia existente, assim como serão 
realizadas consultas com especialistas e 
agentes desse domínio musical. Destaca-se 
aqui o trabalho a ser realizado em jornais, em 
revistas, em arquivos sonoros que contêm 
entrevistas de músicos, ou sobre músicos e 
músicas do Pará, além das pesquisas de ca-
ráter etnomusicológico relacionadas ao tema 
da pesquisa. Aspectos da criação musical, da 
organologia, dos personagens e suas funções, 
da transmissão de conhecimento musical, 
dos termos êmicos utilizados em relação aos 
fazeres musicais, dos aspectos contextuais, 
das projeções na vida musical paraense 
devem ser apontados. Deve-se acrescentar 
ainda a produção de historiadores e folclo-
ristas sobre a música paraense. O recurso a 
sítios virtuais é mais uma possibilidade real. 
Embora muitos músicos alimentem sites 
com intuito comercial, é possível filtrar a 
propaganda aí embutida, extraindo, assim, o 
trigo em meio ao joio. Voltar-se-á, também, 
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o olhar para o fenômeno do rádio em Belém, 
haja vista a importância desse veículo de 
comunicação na formação do gosto musical 
da população local.

Todavia, dado a carência de escritos 
específicos sobre o assunto, será preciso 
proceder com a coleta de dados em campo, 
em forma de entrevistas. No que diz respeito 
a essas entrevistas, elas não serão estrutu-
radas de maneira rígida; eu diria que, se 
fôssemos classificá-las metodologicamente, 
são algo entre “entrevistas semi-estrutu-
radas” e “episódicas”, no dizer de Bauer e 
Gaskell (2005). São semi-estruturadas, pois 
algumas perguntas são sempre recorrentes 
e apresentam algo de episódico, pois os in-
formantes são convidados a discorrer sobre 
certos aspectos ou eventos relacionados seja 
com a sua própria história na música da 
cidade, sejam com aspectos acerca de suas 
motivações, aprendizado, realizações etc. As 
perguntas originais são, assim, enriquecidas 
com narrativas independentes; por vezes 
essas narrativas são importantes fragmentos 
históricos das vidas dos informantes. Assim, 
pois, os informantes sabem que estão sendo 
entrevistados para fins de pesquisa acadê-
mica; realizamos algumas perguntas, e daí 
prosseguimos em conversação sobre aspec-
tos diversos referentes à música em apreço; 
em muitos dos casos, a própria trajetória 
profissional do informante apresenta fatos 
relevantes ao aprofundamento do trabalho e, 
assim incentivamos tais informantes a rela-
tarem parte da sua história de vida. Após as 
entrevistas, procederemos com a transcrição 
das partes significativas dos depoimentos. 

Lançaremos mão das diretrizes meto-
dológicas da história oral. Acreditando que 
a fonte oral pode ser fidedigna, coletaremos 
comentários e relatos de pessoas ligadas ao 
desenvolvimento do fenômeno estudado. 
Entretanto, como qualquer documento, os 
relatos obtidos passarão por um minucioso 
trabalho de crítica e interpretação. Utilizare-
mos a história oral buscando os fatos que fo-
rem relevantes para o entendimento do con-
texto musical de interesse. Iremos recorrer 
à história oral revalorizando as experiências 
individuais, dentro de uma perspectiva que 
vai além do mero relato de fatos desconexos. 
Documentos escritos, apenas, não poderiam 
revelar por si só todos os sentidos circulantes 
num determinado meio social. Percorrendo 
biografias orais tentaremos reaver lembran-

ças reveladoras de sentimentos, sensações 
que podem dizer muito sobre o que nos 
propomos a estudar.

Pretendemos um estudo rigoroso dos 
documentos e de sua transmissão, para inter-
pretar e estabelecer sua autenticidade e não 
apenas apresentar uma síntese da informação 
existente. A documentação está diretamente 
relacionada à memória coletiva e funciona 
como um inconsciente cultural. Documento, 
aqui, será tratado no sentido mais amplo, do-
cumento escrito, ilustrado, transmitido pelo 
som, imagem, ou de qualquer outra maneira. 
Não esperamos chegar a conjuntos coesos de 
informações bibliográficas por essa via, mas 
a dados esparsos que servirão de suportes 
valiosos para a pesquisa. Um levantamento 
bibliográfico minucioso e criterioso sobre 
música urbana, sobre músicas da periferia 
e, sobre os problemas etnomusicológicos de 
maior abrangência para esta pesquisa como 
questões que contemplem estudos de criação 
musical, identidade, transmissão acompa-
nharão as diversas fases e fundamentarão o 
estudo que ora se pretende realizar. 

Etnografias densas, a partir de pes-
quisas de campo, que permitam apreender 
os aspectos peculiares de cada contexto, 
os sujeitos e símbolos culturais - não como 
instâncias substantivas, mas como processo 
em constante reelaboração - será nossa fer-
ramenta metodológica central.

Os aspectos musicais serão apreciados a 
partir de uma perspectiva etnomusicológica 
onde a música é concebida como produto 
de relações sociais e culturais, não podendo 
ser enfocada de maneira isolada do contexto 
em que está inserida. Sob tal perspectiva, 
é importante pensar também em uma 
etnografia musical correspondente aos 
meios pelos quais as pessoas fazem música. 
Abordaremos as diversas vertentes da vida 
musical, perspectivando a música como um 
sistema, um universo social dinâmico. A 
pesquisa será alicerçada num núcleo central 
em que serão abordadas as problemáticas 
fundamentais em torno das quais este pro-
jeto foi estruturado. Cada manifestação será 
analisada incluindo uma contextualização 
social e cultural, sínteses analíticas e histó-
ricas, definições de conceitos fundamentais 
e referências a personalidades, instituições e 
eventos, os meios de comunicação musical, 
os processos musicais e sociais centrais, bem 
como os gêneros performativos em torno dos 
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quais estão constituídos universos sócios 
musicais distintos. 

Embora a averiguação dos produtos mu-
sicais seja o cerne desta pesquisa, buscar-se-á 
o vislumbre analítico a partir das concepções 
dos sujeitos culturais acerca de sua prática 
musical. Assim, entramos no campo do estu-
do dos símbolos entendendo-os como sendo 
o lastro que comporta os comportamentos, 
ações e produtos musicais. Buscar-se-á 
apreender os objetos musicais na sua reali-
dade concreta, a partir do entendimento do 
que eles representam e como são representa-
dos simbolicamente para os sujeitos e, assim, 
traçar um modelo analítico que permita al-
cançar a realidade mais aparente, pela via do 
universo mais subjetivo da cultura musical. 
Da mesma maneira que é possível apreender 
muitos aspectos da existência cultural de 
um indivíduo a partir do estudo e análise do 
contexto cultural mais amplo no qual ele se 
insere, também é possível apreender diversos 
aspectos amplos e gerais da cultura a partir 
do estudo e análise da vida cultural de alguns 
de seus agentes mais importantes. Enten-
de-se que a história de vida de um músico, 
compositor, arranjador, é capaz de revelar 
muitos aspectos do saber e fazer culturais 
onde ele se insere culturalmente, pois ele é 
uma pessoa com ampla inserção e poder de 
interferência na sua comunidade. O registro 
e estudo compreensivo e crítico dos agentes 
culturais serão de importância fundamental 
para este projeto.

No procedimento analítico será reali-
zado, em primeiro lugar, uma descrição das 
manifestações, para depois ser desenvol-
vido uma interpretação da informação. O 
primeiro nível, a pesquisa de campo, estará 
diretamente relacionado com a descrição. O 
segundo nível será fundamentado no âmbito 
da teoria: o marco teórico é vinculo entre a 
interpretação e a informação recolhida. Se 
considerarmos o fato da Etnomusicologia ser 
uma área de saber interdisciplinar, não po-
deríamos explicar os diversos fenômenos ou 
acontecimentos a partir de uma metodologia 
única. Nesta proposta existe uma necessida-
de de entender uma unidade, até certo ponto 
autônoma, do fenômeno musical que faz par-
te dessa música de periferia. Numa tentativa 
de estudar a música como parte de um todo 
cultural, o próprio significado de análise tem 
que ser um pouco mais amplo e contemplar 
uma abordagem multidisciplinar. Como a 

história oral é uma manifestação diacrônica 
em essência, seu estudo nos remete a ferra-
mentas de análise histórica, evidenciando 
tanto o objeto quanto o processo. Sendo um 
dos objetos de estudo etnomusicológico a 
música de tradição urbana, faz-se necessário 
uma união de diversos meios analíticos, de 
uma forma não contemplada pela musicolo-
gia tradicional. 

Pretendemos realizar todas as análises 
possíveis, priorizando, pelo menos, a mu-
sical, a contextual, a histórica e a cognitiva, 
sob o ponto de vista etnomusicológico. Desta 
forma, acreditamos ser possível uma descri-
ção das manifestações, uma explicação dos 
elementos descritos e, posteriormente, a 
interpretação das diversas práticas musicais 
relacionadas ao seu contexto.

A avaliação da informação recolhida 
será informada considerando a perspectiva 
atual das Ciências Sociais e Humanas e das 
Ciências Musicais. Privilegiaremos, tanto 
quanto possível, a abordagem multidisci-
plinar, integrando perspectivas teóricas e 
metodológicas da etnomusicologia, da an-
tropologia, da sociologia e da história. Cons-
ciente das dificuldades que se apresentarão, 
oriundas quem sabe da própria escassez de 
observações realizadas, embora a condição 
não seja a ideal, é um ponto de partida. Esta 
proposta certamente trará uma visão distinta 
da que se tem hoje sobre a cultura musical 
paraense podendo gerar hipóteses sobre 
valores fundamentais da cultura paraense, 
utilizável por pesquisadores de outras áreas 
de conhecimento, assim como poderá servir 
de base para futuros estudos sobre a música 
no Pará. 

Resultados esperados
Reconhecendo a grande variedade de 

manifestações musicais existentes em Belém 
do Pará, contrapostas às mudanças pro-
fundas de contexto a que a cultura musical 
paraense vem se submetendo (moderniza-
ção, explosão demográfica, globalização, 
entre outras), esta proposta poderá fornecer 
interpretações, explicações e até possíveis 
avanços teóricos no estudo da música e do 
homem, das idéias que as comunidades têm 
sobre música, sobre o fazer musical, sobre 
criação musical e a música propriamente 
dita, além de novas discussões a respeito da 
relação música-cultura, com relevância para 
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o desenvolvimento dos estudos musicais 
também em outras regiões brasileiras em que 
se desenvolvam tradições musicais similares. 
O acervo a ser constituído e ampliado sobre 
a produção musical paraense certamente 
contribuirá para uma visão distinta da que 
se tem hoje sobre a as culturas musicais pa-
raenses podendo gerar hipóteses e informa-
ções sobre valores fundamentais da cultura 
paraense, manifestações etnomusicológicas 
até aqui não completamente referenciadas, 
de termos musicais êmicos relevantes, de 
expressões musicais paraenses, de gêneros 
musicais, de produções de músicos e agentes 
sociais que perfazem o contexto das manifes-
tações, de instituições importantes na vida 
musical paraense, utilizáveis por pesquisa-
dores, músicos, estudantes de música e o 
público em geral, inclusive de outras áreas 
de conhecimento, assim como poderá servir 
de base para futuros estudos sobre a música 
no Pará. Nossa aspiração não é a coleta de 
informações soltas e imprecisas, mas a vi-
sualização de um dos perfis da música e da 
cultura paraense. Pretendemos que os resul-
tados alcançados com este projeto permitam 
uma representação equilibrada e atual do 
conjunto do pensamento e das práticas mu-
sicais da periferia em Belém no contexto das 
correntes culturais, sociais e políticas mais 
significativas, assim como o equilíbrio de 
cobertura dos seguintes aspectos: processos 
históricos, domínios musicais, cobertura 
local e nacional, períodos, fenômenos, iden-
tificadores (por exemplo, diferentes tipos 
de intervenientes, instituições, conceitos, 
agrupamentos, instrumentos musicais) e a 
inter-relação das músicas da periferia com 
outras expressões. 

Notas
1 Texts, of course, are language behavior rather than music 
sound, buy they are an integral part of      music and there is 
clear-cut evidence that the language used in connection with 
music differs from that of ordinary discourse. 
2 is that any music composition is ultimately the product of the 
mind of an individual or a group of individuals. 
3 no generalizations can be made about composition tech-
niques in primitive music which contrast it with the music of 
high cultures, with the exception that it is, in contrast to the 
latter, composed without written (or otherwise preserved) re-
cords. 
4 This refers to the deliberate and planned process of creat-
ing new music material, carried out by individuals who are 
aware of their specific and directed actions to the desired end. 
While the phrase is understandable when contrasted to those 
compositional techniques in which inspiration is derived di-
rectly from, for example, the supernatural, it seems to have 
two implications which are not necessarily desirable. The 
first is that ( . . . ) it implies a dichotomy – that is, if there 

is conscious composition on the one hand, its opposite must 
be unconscious composition, and unless one is willing to hold 
that the supernatural does invest individuals with new song at 
one gulp, as it were, no composition can be unconscious. The 
second point derives from the first in that although we know 
relatively little about the process of composition as carried out 
in a state of trance, for example, there is evidence which points 
to a definitive structuring not only of the music composed but 
of the process whereby the composition is achieved. 
5 is a synthesis of cognitive processes which are present in cul-
ture and in the human body: the forms it takes, and the ef-
fects it has on people, are generated by the social experiences 
of human bodies in different cultural environments. Because 
music is humanly organized sound, it expresses aspects of the 
experience of individuals in society. 
6 Entendemos “explicação” como o estágio mais alto da abor-
dagem de um fenômeno social. A descrição e a interpretação 
a precedem. Segue-se um eixo de unidades dentro de unida-
des cada vez mais complexas que em tese iriam do micro ao 
macrocosmo. A mera análise musical, em princípio uma apli-
cação de metodologia das ciências exatas à música, na sua “re-
solução” de uma unidade qualquer aos seus elementos consti-
tutivos, embora indispensável e potencialmente significativa, 
não chegaria aos significados e explicação pela sua deliberada 
eliminação de todos os elementos não musicais. Estes são por 
definição deixados para a hermenêutica e a crítica. 
7 Aparelhagem é o nome que se dá a um aparato de equipa-
mentos montados em um móvel com a finalidade exclusiva 
de animar festas e shows. Os equipamentos que compõem o 
complexo tecnológico são basicamente: 1 aparelho básico de 
potência, 2 toca-discos, 1 tape deck e grandes caixas (a quan-
tidade varia de 2 a 6, de acordo com a potência) contendo po-
tentes alto-falantes. Umas são mais sofisticadas que as outras, 
dependendo da disponibilidade de recursos do proprietário e 
dos locais em que costuma tocar. O certo é que quanto mais 
equipada de luzes, efeitos sonoros, luxuosidade na apresenta-
ção do painel e alta capacidade de potência de som, torna-se 
mais atrativa ao público e, por conseguinte, mais solicitada 
para animar festas. 
8 Music is a product of the behavior of human groups, whether 
formal or informal: it is humanly organized sound.
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O blues do bode: a reconstituição da escola dos categas a par-
tir das memórias das professoras descendentes de barbadianos 

em Porto Velho no início do século XX

Sonia Maria Gomes Sampaio1

Universidade federal de Rondônia

A história do mundo sempre foi marca-
da pela ascensão e crise das grandes teorias 
da ciência e da filosofia; nesse contexto 
podemos afirmar que o sentido da História 
Política também entra em crise, haja vista 
que a história organizada e contínua apre-
senta fissuras e termina abrindo espaço 
para histórias outras que são marcadas pela 
descontinuidade, pelo fragmentário e pela 
tentativa da invisibilidade. Logo, percebe-
mos que o descontínuo, o fragmento e o 
invisível podem ser possíveis de matéria de 
análise quando vêm à tona, também, pelo 
mecanismo da memória.

A idéia e o conceito de memória, desde 
Aristóteles - que dizia ser a mesma a única 
fonte de recordação e de transmissão de 
conhecimento de pessoa para pessoa e de 
geração para geração - tem sido ampliados 
posto que quase todas as áreas do conheci-
mento, e mais especificamente as ciências 
humanas, têm tomado configurações e usos 
diferenciados conforme a necessidade de 
fundamentação em análises que vão do psi-
cológico ao político, do imaterial ao material. 

A memória ganhou corpo e voz, mate-
rializou-se e conseguiu ser alçada à categoria 
de objeto de análise e de suporte para a 
pesquisa e o entendimento de processos que 
não foram vistos nem lidos, mas que podem 
emergir dos becos da história a que foram 
relegados e despontar como uma possibili-
dade de ser um novo capítulo na história de 
homens e mulheres que foram ocultados, ou 
seja, aqueles cujas vidas tiveram que viver 
em segredo e que nenhum livro contou.

 Os estudos do campo da memória 
têm apresentado perspectivas e abordagens 
diversas por circunscreverem e relaciona-
rem, quase sempre, objetos que interagem, 
corroboram e que alargam o campo de aná-
lise completando-se no limiar das relações 
semânticas. Sendo assim, os temas de estudo 
do universo da memória estão sempre asso-
ciados a outros, vez que a memória em si não 
tem uma existência física a não ser quando 

já transformada em fala, e sendo assim ela 
está intimamente associada aos sujeitos, 
aos objetos e por último aos discursos que 
concebem e sustentam a existência dos dois 
primeiros. 

Estudiosos do campo memorialístico 
como Maurice Halbwachs e Henri Bergson 
apresentaram em seus estudos as várias me-
mórias como resultantes do substrato social e 
como sendo substância social. De toda forma 
há concordância entre ambos de que existe a 
memória individual e coletiva. Bergson, po-
rém, encaminha seus estudos para indicar a 
relação dual de espírito e matéria tendo como 
suporte a memória numa clara confrontação 
entre o que o autor chama de subjetividade 
pura e a exterioridade, também, pura.

Halbwachs, no entendimento de Ecléa 
Bosi, não faz da memória meramente pura 
seu objeto de estudo e reflexão, mas procura 
desvendar as relações acontecidas entre os 
sujeitos e as instituições sociais para assim 
chegar a ideia de que a memória é constituí-
da e depositária dos quadros sociais.

Halbwachs e Bergson, embora admitam 
a memória individual e coletiva, têm pontos 
de vista diferentes. Enquanto o primeiro 
pensa a individual e a coletiva como um 
possível processo de reconstituição e recons-
trução, o segundo entende essas memórias 
como depósitos de acontecimentos e que 
aparecem nos sujeitos como memória-há-
bito, que repete as informações, exige ações 
e conhecimentos viáveis para a profissão e 
que se adapta às mínimas exigências de um 
social, que termina formatando o ser para ser 
submetido a um modelo cultural. 

O trabalho com a memória requer 
o dispositivo da história oral e significa 
fazer emergir, além, de uma carga emotiva, 
lembranças armazenadas e esquecidas na 
memória individual ou coletiva. É trazer à 
tona, como nos diz Le Goff (2003, p. 420) 
ao se referir ao estudo de Changeux, “uma 
mecânica de vestígios mnemônicos que fo-
ram abandonados” significa apropriar-se de 
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dados guardados, selecionados e externados 
pelo entrevistado. A memória individual, ao 
contrário da coletiva, afirma Le Goff (2003), 
é composta de elementos que inconsciente 
ou conscientemente são manipulados pelo 
desejo, afetividade, inibição e censura que 
a memória individual impõe. Ao contrário, 
a memória coletiva, trabalha com o jogo do 
poder. 

A memória funciona como um calendá-
rio do ille tempore, que na mitologia significa 
um tempo acima do tempo, logo sem mar-
cações ou definições exatas de tempo físico, 
cronológico ou de ordem de acontecimentos. 
A memória seleciona e organiza fatos e si-
tuações também dependendo das situações 
já discutidas e colocadas pelo campo de es-
tudos da análise do discurso que consideram 
em princípio quem fala, de que lugar fala, e o 
que fala. Dizemos isso para deixar claro que 
os sujeitos apresentados neste texto são mu-
lheres, negras, descendentes de estrangeiros, 
circunscritas em um universo quase todo 
dominado pelo masculino, e que por isso 
demonstram em suas memórias perspectivas 
diferentes das que normalmente esperamos, 
mas peculiares a suas situações sociais e suas 
posições culturais e ideológicas.

Ao escolher trabalhar com as memórias 
de professoras descendentes de barbadianos, 
tentei, na medida do possível, não traçar 
juízo de valor, vez que não me cabe dizer 
se foram importantes ou não a formação e 
as práticas educacionais dessas mulheres; a 
minha proposta foi desde o início constatar 
e apresentar a história delas, que não é a 
história dos vencidos,  nem dos vencedores, é 
uma história que como tantas outras merece 
ser conhecida e problematizada.

 Memória e Identidade 
A história da humanidade é a história 

da memória dos povos e em tudo o que 
isso implica. Desde saber que a memória 
é seletiva e falha, mas que a sua pseudo-
falha também é significante no processo. 
Portanto, para trabalharmos no campo da 
memória não podemos conceber estruturas 
e categorias rígidas de análise, bem como 
definirmos apenas um suporte teórico, vez 
que a memória e os discursos apresentam 
vieses que tornam imprescindíveis teóricos 
de outras áreas. Faço tal esclarecimento para 
dizer e ao mesmo tempo justificar que o texto 

que ora se apresenta é norteado por teóricos 
como Hannoun (l998), com a ideia dos pres-
supostos fundamentais e instrumentais da 
educação; Stuart Hall (2003), colaborando 
com as teorias sobre identidades e media-
ções culturais; Maurice Halwalchs (2006) 
com aspectos da memória coletiva; Zygmunt 
Bauman com seu estudo sobre identidade; 
Ecléa Bosi (1994), com seu escrito primoroso 
no livro Memória e Sociedade - Lembranças 
de Velhos, no qual a autora trabalha o con-
ceito de memória social. 

No processo de seleção dos excertos não 
decidi por uma organização rígida quanto à 
ordem das regularidades apresentadas nas 
memórias para análise. Faremos as análises 
à medida que o que interessa for mencionado 
nas falas/lembranças que remontam as suas 
vivências na infância no que diz respeito 
à escola, conceitos, atitudes, valores, lín-
gua, credo e identidade. Deter-nos-emos, 
também, sobre a prática que realizaram 
como professoras a partir da base cultural e 
educacional e das experiências que tiveram 
enquanto mulheres negras, descendentes de 
estrangeiros e professoras.

Ainda durante a construção da Estrada 
de Ferro Madeira-Mamoré, lançada as bases 
da cidade que hoje é Porto Velho, construído 
o espaço dos barbadianos, que era o Alto do 
Bode, foram construídos também os primei-
ros espaços não oficiais de aprendizagem, 
como era o caso da escola dos barbadianos ou 
dos categas como também era chamada, se é 
que assim podemos denominá-la, vez que a 
mesma ganhou vários nomes, mas nenhum 
que a identificasse ou a fizesse reconhecida, 
e assim ficou conhecida apenas como escola 
dos negros.

A vivência nos primeiros espaços esco-
lares cujas memórias das três professoras 
Rosa, Violeta e Margarida revelam constan-
temente em suas narrativas mostra-se como 
primeiro indicativo de que o que viveram 
coletivamente, constitui-se em regularidade 
ao mesmo tempo que revela as várias possi-
bilidades de olhar o fenômeno.

 O modo de olhar o passado e o mundo, 
bem como sentimento que se tem em relação 
a eles, somados a uma distância de tempo 
e do espaço, termina por alterar nossas 
lembranças e, além disso, reconfigurar nossa 
memória, o que nos faz inferir que um traba-
lho sobre ela não pode basear-se nos critérios 
de verdade ou mentira, de certo e errado, de 
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acontecido ou não acontecido. Nesse caso, 
tomaremos tudo o que foi dito como uma 
construção dialógica, uma atribuição de sen-
tidos, uma nova leitura, outro modo de dizer.

Antes de adentrar na análise das falas 
das professoras faz-se imprescindível dizer 
que elas não apresentam uma ordem crono-
lógica em relação ao tempo em que foram 
alunas no morro Alto do Bode e em que 
foram professoras. Elas alternam sempre 
o tempo como é comum a quem lembra e a 
quem conta. 

Sendo assim, o discurso disseminado 
pelos barbadianos, e que foi incorporado 
pelo grupo, como nos revelam as professoras, 
tenta fundamentar a ideia de que eles, ao se 
deslocarem para a Amazônia e contribuírem 
para sua modernização, transportam a noção 
de identidade através da etnia, da língua, 
dos costumes e dos princípios educacionais. 
Acrescente-se ainda que na mais recente 
obra de Stuart Hall, publicada no Brasil em 
2003, cujo título é Da Diáspora: Identidades 
e Mediações Culturais o autor apresenta 
um estudo que tem como foco as políticas 
culturais e o processo de globalização visto 
a partir da diáspora negra, e o centra mais 
especificamente sobre a formação e o traçado 
de uma linha diaspórica dos caribenhos e em 
particular dos barbadianos, nosso foco de 
interesse, procurando identificar as marcas 
do que se constituiu nessas culturas como 
o traço identitário que pode ser capaz de 
manter em união as comunidades em lugares 
longínquos. Sabemos de alguns motivos que 
mantêm unida uma comunidade, tais como: 
a língua, as tradições, as relações de casa-
mento enquanto negócios sociais, a noção de 
si mesmo naquela etnia e naquele social. 

A análise será feita a partir de depoi-
mentos de três professoras, enfatizando o que 
para elas, naquele momento, significava ter 
estudado na sua comunidade e ensinar seus 
alunos e todos os outros aspectos relevantes 
que estiverem atrelados a essa prática.

O aporte teórico em que buscaremos 
subsídios, nesse momento, será a obra 
intitulada Educação: Certezas e Apostas 
(HANNOUN, 1998), na qual o autor traz para 
discussão questões fundamentais para quem 
trabalha em educação, quais sejam: Estamos 
de fato convictos de que somos preparados e 
temos teoria e prática para atuarmos como 
professores? Em que tipo de pressupostos 
nós apostamos para eficácia do nosso traba-

lho? 
As perguntas colocadas permeiam de 

certa forma, os dois primeiros capítulos da 
obra. O primeiro capítulo trata especifica-
mente da apresentação dos pressupostos 
fundamentais e instrumentais da educação, 
e no segundo capítulo o autor deixa transpa-
recer as suas posições, certezas e incertezas 
sobre os pressupostos fundamentais e ins-
trumentais. Porém Hannoun (1998, p.43) 
tem uma certeza que parece movê-lo em sua 
obra, que é:

O conceito de educação é aceitável 
se a humanidade for obreira da fe-
licidade e se a imagem de homem 
por formar-se for moralmente e 
socialmente positiva, enfim, se a 
pessoa for perfectível e capaz de 
liberdade. 

A citação refere-se claramente a um dos 
pressupostos fundamentais, mesmo assim 
faz-se necessário dizer que os pressupostos 
fundamentais simbolizam as nossas crenças, 
os nossos valores, visto que sempre que 
necessitamos nos posicionar cotidianamente 
frente a fatos, situações, pessoas somos leva-
dos a agir no âmbito da valoração, ou seja, os 
aspectos moral, ético e estético comandam 
o nosso pensamento e a nossa ação. Porém, 
não podemos nos esquecer de que os pres-
supostos, segundo Hannoun, não são apenas 
fundamentais, mas também instrumentais 
e isso significa dizer que os mesmos estarão 
presentes em qualquer ato educativo, pois 
pressupõem a eficiência e o valor positivo 
de suas finalidades, objetivos, conteúdos, 
métodos e estruturas. Significa dizer ainda 
que, para ensinar, o professor além, de tra-
balhar com os pressupostos fundamentais ou 
valores, porque praticamente se equivalem, 
têm que contar com a vontade, a disposição, 
a motivação, o esforço do outro, no caso 
o aluno, para que o mesmo transforme o 
conhecimento adquirido, em sua maioria, 
pelo viés instrumental, em pressupostos fun-
damentais. É preciso supor e acreditar que o 
‘estado em que ajuda o educando a emergir é 
preferível ao seu estado atual’ (HANNOUN, 
1988, p.17)

A educação é capaz de tornar o homem 
mais valoroso nas suas relações, dentre 
outros aspectos, além de contribuir para a 
construção de atitudes e valores que colabo-
ram para a formação do perfil profissional e 
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de uma identidade social.
O trabalho sobre construção da identi-

dade no Alto do Bode, assim como em outros 
lugares, requer que se busque conhecer as 
origens e princípios em que se fundamentam 
a comunidade e, nesse caso, as mulheres ne-
gras descendentes de barbadianos que foram 
professoras de Rosa, Violeta e Margarida 
construíram dentro e fora da comunidade, 
talvez até sem perceber, uma noção de iden-
tidade quando das primeiras tentativas de 
alfabetização dos seus pares, posto que o 
modelo em que aprenderam era o mesmo 
que usavam para ensinar as primeiras letras. 
Os estudos sobre identidade nos abrem, 
nesse tempo, perspectivas de análise ainda 
não exploradas e alarga o nosso horizonte 
para tratar com temas que estão presentes no 
nosso cotidiano, e que foram durante algum 
tempo pouco olhados ou pensados como 
reais objetos de pesquisa.  

O tema Identidade e os conceitos cria-
dos acerca do mesmo retornaram a ordem do 
dia como um dos itens mais polêmicos e mais 
revisitados na tão discutida pós-modernida-
de, nem tanto pelo conceito primeiro que o 
vocábulo apresenta que é a idéia do idêntico, 
igual, ou de algo, ideia ou objeto, que possa 
reunir em torno de si um discurso agregador 
ou de referência, mas pelo elastecimento do 
termo e variações de conceitos e sentidos que 
foram e estão sendo construídos do final da 
década de 80 até então.

As transformações sofridas pela noção 
de identidade ao longo do tempo são ple-
namente inteligíveis haja vista que o termo 
identidade, assim como os demais, represen-
ta um ato de criação da linguagem e como tal 
é alimentado no cotidiano por outras noções 
e ideias que se somam a ele.

Destarte, a história e a memória em 
educação das professoras descendentes de 
barbadianos podem revelar aspetos ou fatos 
que contribuam para a manutenção de um 
elo identitário trazido pelos antepassados 
para poderem sobreviver na nova terra, e ao 
mesmo tempo tentar a construção de uma 
identidade no presente.

A memória é seletiva e se mantém como 
um dispositivo para a construção de iden-
tidade, posto que nossas referências quase 
sempre são as que guardamos na lembrança, 
de algo ou alguém que nos contando nos faz 
ser, nos constitui via linguagem, até pensar-
mos que a linguagem, que nos projeta e nos 

faz conhecer e estar no mundo talvez seja o 
maior elo para a manutenção da identidade.

Ao deparamos com a temática constru-
ção da identidade como uma das regularida-
des dos depoimentos faz-se indispensável que 
chamemos como um dos suportes teóricos 
Zygmunt Bauman (2005), com os conceitos 
de identidade, comunidade e pertencimento.

Com o intuito de entendermos como os 
barbadianos e seus descendentes consegui-
ram manter-se como um grupo unido, coeso, 
é bom observarmos que há a necessidade, 
por parte deles, de tentar alcançar o que na-
quele momento não é possível tornar nítido, 
real, mas apenas trabalhar com perspectivas 
de ações em relação ao aspecto identidade 
que serão efetivadas em tempos outros, ou 
seja, infinitamente. Nesse sentido, podemos 
recorrer a Bauman (2005, p.42), quando elu-
cida que: “as pessoas em busca de identidade 
se vêem invariavelmente diante da tarefa 
intimidadora de alcançar o impossível”. O 
que acontecia, talvez, com aquela comunida-
de barbadiana, era a tentativa de assegurar 
a ideia de que permaneceriam com seus 
valores, mesmo sendo vítimas de preconcei-
to ou praticando-o, em função de estarem 
sintonizados em um lugar e em determinado 
tempo real. 

Nesse sentido, para suportar os per-
calços a que são submetidos os estrangeiros 
negros em relação aos brancos e aos nativos 
na nova terra, os barbadianos tentam manter 
a noção de identidade através da língua, dos 
costumes e dos princípios educacionais. Va-
ler-se do culto à língua e à linguagem em um 
espaço considerado privilegiado, a escola, 
era uma forma de, ainda, reconhecer-se e 
acreditar que poderiam fazer uma história 
que não se perdesse sem registro, como a de 
tantos outros. 

No período em que os barbadianos che-
garam a essa nova terra, hoje Porto Velho, 
assim como os demais estrangeiros, tornou-
se difícil uma organização do espaço social, 
pois somente os que falavam a língua inglesa 
puderam de alguma forma se ajustar porque 
tinham algo em comum: a língua. No entanto 
os que melhor se ajustaram foram mesmo os 
barbadianos em função de terem chegado 
aqui com suas famílias, mais especificamente, 
esposa, filhos e filhas. Nesse momento perce-
bemos no decorrer do processo histórico que 
há por parte dos barbadianos uma grande 
necessidade de se reconhecerem enquanto 
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comunidade e de serem reconhecidos como 
um todo organizado, um grupo coeso. Era 
preciso ter uma noção de que e quem eram 
e o que representavam naquele momento, 
e aí podemos recorrer ao pensamento de 
Bauman (2005, p. 17), quando trata do as-
pecto comunidade, que implica em pensar as 
identidades como sendo definidas por enti-
dades. O autor afirma que as comunidades 
são de dois tipos: “Existem comunidades de 
vida e de destino, cujos membros (segundo a 
fórmula de Siegfried Kracauer) ‘vivem juntos 
numa ligação absoluta’, e outras que são 
‘fundidas unicamente por idéias ou por uma 
variedade de princípios’.”

É certo que até então estamos tratando 
de identidade em âmbito mais geral, mas de 
agora em diante trataremos de esclarecer 
como as professoras atuavam e que noção de 
educação é construída por elas nesse panora-
ma, que formação linguística e de conteúdos 
elas receberam e sobre quais princípios foram 
orientadas e orientaram a educação ao longo 
de suas existências. Tentaremos demonstrar 
o que para elas, naquele momento, significa-
va ensinar as pessoas e construir, mesmo que 
indiretamente e quase sem perceber, confor-
me poderemos constatar nos depoimentos, a 
noção de identidade.

A nossa base, como já afirmamos, será 
a obra de Bauman intitulada Identidade 
(2005), na qual o autor traz para discussão 
questões fundamentais para lidar com a no-
ção de construção de identidade. É legítimo 
afirmar que a educação é um dos caminhos 
para verificarmos se há construção de identi-
dade a partir de práticas, discursos, preceitos, 
tentativa de preservação dos valores e noção 
de pertencimento?

Bauman, ao tratar do tema identidade 
fala das comunidades fundidas por ideias e 
por indivíduos que acreditam que é extrema-
mente necessário permanecer escolhendo, 
analisando ou refazendo as escolhas, no 
sentido de ser firme em relação aos objetivos 
a serem conquistados e, tentar, por vezes, 
conciliar aquilo que parece incompatível ou 
contraditório. O autor em questão trabalha 
a ideia de identidade, quase sempre ligada 
à noção de pertencimento e tal nos subsidia 
para análise dos depoimentos das professo-
ras Rosa e Margarida e Violeta.

Sendo assim, passemos a analisar o que 
a professora Rosa diz em seu depoimento. 
Quando da entrevista surgiram perguntas 

relativas ao modo de viver em um lugar 
considerado na época, por muitos, como um 
espaço e uma comunidade alienígenas. 

Desde a minha infância sempre 
notei que as pessoas olhavam e 
tratavam a gente diferente por 
causa de tudo, da cor, da escola, 
da forma como a gente tratava as 
pessoas, com respeito, mas sem se 
meter muito com elas, da música 
que a gente cantava, da nossa re-
ligião, mas o mais difícil, o que as 
pessoas não entendiam, era a for-
ma como a gente falava e o que a 
gente falava, a língua. Os nossos 
pais e as outras pessoas nossas, di-
ziam que a gente não podia perder 
os valores, nem as nossas práti-
cas, acontecesse o que acontecesse, 
a gente tinha que tá junto, unido. 
Quase sempre foi assim e isso que 
ensinaram pra gente, a gente ensi-
nou um pouco pros nossos alunos.

O excerto da professora Rosa leva-nos 
a fazer algumas análises, dentre elas, a de 
considerar a percepção que os estrangeiros, 
em especial os barbadianos, têm do olhar do 
outro sobre si e sua cultura demonstrando 
assim que o território disputado, naquele 
momento com os outros estrangeiros que 
aqui se encontravam, não era apenas uma 
questão de disputa territorial, mas de cor-
porificar uma idéia, qual seja: a construção 
de uma comunidade com valores sólidos e, 
sobretudo, a criação um território discursivo, 
linguistico onde estaria assegurada a repre-
sentatividade da comunidade. Ter uma lín-
gua que, tal qual um escudo, os defendesse e 
preservasse a sua cultura era como achar um 
ponto firme em um terreno movediço.

O depoimento deixa transparecer que 
para pertencer a uma comunidade não basta, 
apenas, fazer parte dela, é necessário comun-
gar, resguardar, praticar e ensinar os valores 
advindos, nesse caso, de suas bases culturais. 
O exemplo disso é quando a professora Rosa 
diz: “Os nossos pais diziam que a gente não 
podia perder os nossos valores, nem as nos-
sas práticas, acontecesse o que acontecesse, 
a gente tinha que tá junto, unido. Quase 
sempre foi assim e isso que ensinaram pra 
gente, a gente ensinou um pouco também 
pros alunos nossos.” A professora demonstra 
querer assegurar que os valores, as tradições 
e a língua sejam elos identitários e a marca 
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de pertencimento daquele grupo social e visa 
garantir isso pela prática educacional. E, 
nesse caso, podemos arriscar que o grande 
intuito era não perder a referência de comu-
nidade e pertencimento entre seus pares, ou 
seja, não permitir que nenhum membro da 
comunidade pudesse discordar ou discrimi-
nar, destoando assim dos demais, pois a não 
sintonia interna ou ser discriminado pelos 
seus, gera maior constrangimento e tristeza 
do que as atitudes perpetradas por outrem. O 
pensamento de Bauman (2005, p.17) ilumina 
aspectos dessa análise quando assevera: 

Tornamo-nos conscientes de que o 
“pertencimento” e a “identidade” 
não têm a solidez de uma rocha, 
não são garantidos para toda a 
vida, são bastante negociáveis e 
revogáveis, e de que as decisões 
que o próprio indivíduo toma, os 
caminhos que percorre, a maneira 
como age – e a determinação de 
se manter firme a tudo isso – são 
fatores cruciais tanto para o “per-
tencimento” quanto para a “iden-
tidade”. Em outras palavras, a 
idéia de “ter uma identidade” não 
vai ocorrer às pessoas enquanto o 
“pertencimento” continuar sendo o 
seu destino, uma condição alterna-
tiva.

Fica claro então que pertencer é uma 
condição que precede a construção da 
identidade e talvez por isso a comunidade 
barbadiana fizesse tanto esforço em con-
gregar todos por uma causa: a de fortalecer 
cada vez mais o sentido do existir social e 
culturalmente, naquele momento, no meio 
de um espaço estranho, a floresta. Ainda na 
esteira desse pensamento podemos dizer 
que a maioria daqueles que chegaram e 
permaneceram procuraram construir uma 
ilha do dia posterior, buscaram um sonho de 
pertencimento.

O excerto retirado do depoimento da 
professora Margarida nos remete a pensar o 
quão difícil era conviver e ter que se firmar 
enquanto sujeito na Babel criada no espaço 
da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, pois a 
diversidade linguistica, cultural, os medos e 
o preconceito tanto deles quanto dos outros, 
pesava sobremaneira nas suas atitudes. Veja-
mos o excerto:

Viver junto, no mesmo lugar com 
muita gente e muitos tipos diferen-

te é muito difícil. Todos precisam 
sentir quem são as pessoas, qual a 
intenção delas, se são do seu lado 
ou se não. Porque eu digo isso, 
para explicar que a gente preci-
sa se garantir , é... ter assim com 
quem contar. A gente precisa e 
deve de alguma forma, através do 
que a gente acredita, tentar fazer 
a vida melhorar, criar uma coisa 
para todos, como se fosse um bem 
que pertence a todos. Me lembro 
que a escola era um lugar assim e 
outro lugar, onde a gente às vezes 
formava idéia era a música que a 
gente cantava na nossa língua. As 
músicas eram as que a gente escu-
tava em casa. Dentro de nós tinha 
e tem ainda um sentimento de que-
rer ser só, mas sem perder os ou-
tros. Ser livre, mas ser junto.

O depoimento da professora Margarida, 
embora muito próximo do da professora 
Rosa, tem uma sutileza na colocação dos 
sentimentos, na percepção da construção do 
fenômeno social que envolvia todas aquelas 
culturas, todos os hábitos e também todos os 
fazeres diferenciados. Ela deixa transparecer 
os sentidos de pertencer, do estar com o 
outro, de ter elementos em função dos quais 
todos possam criar efeitos de sentidos para o 
seu viver.

 A professora cita muito claramente os 
elementos, que ela metaforiza como lugares, 
que são: a escola, a música e a língua. Para 
constatar a afirmação podemos citar: “me 
lembro que a escola era um lugar e outro lu-
gar, onde a gente às vezes formava idéia era a 
música que a gente cantava na nossa língua”, 
e talvez o maior indicativo de identidade seja 
demonstrado quando a professora diz: “den-
tro de nós tinha e tem ainda um sentimento 
de querer ser só, mas sem perder os outros. 
Ser livre, mas ser junto”. Percebemos que há 
por parte da professora esforço para conotar 
a idéia de que algo se constrói independente 
de ser dito, ou seja, embora haja a identidade 
pessoal, o ser só, há também uma identidade 
social, o ser junto, deixando claro que há 
várias identidades possíveis e é a relação 
com os outros que mediará as identidades 
dos barbadianos até que elas se tornem ver-
dadeiramente deles.

Do ponto sociológico podemos pinçar 
a ideia da sociabilidade do homem, ou seja, 
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o homem como animal social, cuja base é o 
grupo, e que se pode perceber claramente 
no excerto “a gente precisa se garantir...”, 
significando ter com quem contar, ter aliados 
para as diversas causas e situações. Se por 
um lado tal postura está presente na base de 
todo agrupamento de imigrantes, por outro 
há também a necessidade de isolamento con-
tida na expressão “ser livre, mas ser junto” 
trazendo à baila outro conceito sociológico 
fundamental – o de isolamento – que com-
plementa o conceito de contato social.

Bauman (2005, p.21) ajuda-nos a ilumi-
nar a análise quando nos diz que:

[..] a “identidade” só nos é reve-
lada como algo a ser inventado, e 
não descoberto; como alvo de um 
esforço, ‘um objetivo’; como uma 
coisa que ainda se precisa cons-
truir a partir do zero ou escolher 
alternativas e então lutar por ela 
e protegê-la lutando ainda mais 
– mesmo que, para que essa luta 
seja vitoriosa, a verdade sobre a 
condição precária e eternamente 
inconclusa da identidade deva ser, 
e tenda a ser, suprimida e laborio-
samente oculta.

A partir, não só dos depoimentos, mas 
de tudo que foi exposto nesse texto, desde a 
contextualização histórica que já demonstra 
indícios, muito fortes por parte dos barbadia-
nos, de se constituir enquanto comunidade, 
de pertencer primeiramente a uma pátria 
importada nos moldes de sua terra natal, de 
ter elementos agregadores como a língua, a 
escola e a música, podemos verificar que há 
também a necessidade de acreditar que é 
possível criar o sentido de identidade, pois 
não basta mais pertencer, é preciso criar o 
lugar-ideia a que se refere a professora e isso 
aponta para o que afirma Bauman (2005, p. 
21): “A idéia de ‘identidade’ nasceu da crise 
do pertencimento e do esforço que esta de-
sencadeou no sentido de transpor a brecha 
entre o ‘deve’ e o ‘e’ e erguer a realidade ao 
nível dos padrões estabelecidos pela idéia – 
recriar a realidade à semelhança da idéia”.

A necessidade do grupo de barbadianos 
era construir uma referência que os diferen-
ciasse em relação aos outros estrangeiros, e o 
bairro e a escola eram o lugar por excelência 
para instaurar as marcas culturais de seus 
habitantes, utilizando-os como uma espécie 
de brasão em que se podia ler a identidade 

construída, assumida e reconhecida por eles 
e pelos outros, posto que todos funcionamos 
como um espelho do outro para afirmarmos 
nossa identidade, ou seja, identidades são 
formadas com o outro significativo.

Memórias de Espaços
A memória como processo de recons-

trução/reconstituição, como é pensada hoje, 
e não como resgate do passado, é um meca-
nismo pelo qual é possível atar pontas, unir, 
e acima de tudo, entender o que foi passado 
e o que virá. Através ou pela memória busca-
se registrar pensamentos, situações e vozes e 
na análise dessas vozes descortinar as mais 
variadas memórias que o sujeito tem, como 
por exemplo, a memória individual, coletiva, 
social, familiar e grupal.

Na interlocução e nos registros das 
memórias das professoras não nos preocu-
pamos com o aspecto da veracidade dos fatos 
narrados, centramo-nos no que foi dito e na 
forma como foi dito por entendermos que a 
escolha sobre o que contar revela o que de 
mais significativo há para as narradoras.

Em um trabalho com e sobre memórias 
não é possível analisar todos os aspectos 
nelas contidos, é preciso então considerar 
qual deles contém os demais e no nosso caso 
podemos dizer que o norte do trabalho é a 
memória educacional.

Ecléa Bosi (1994) ao tratar do observa-
dor participante que é aquele que se insere 
no universo dos sujeitos pesquisados e com-
preende o universo, a situação e a necessida-
de do pesquisado e isso significa inserir-se na 
comunidade de destino, ou seja, não se visita 
esporadicamente os sujeitos, mas convive-
se com suas vidas e seus problemas como 
sendo também seus. Dizemos então que a 
nossa comunidade de destino é o processo 
educacional vivenciado pelas professoras 
Rosa, Violeta e Margarida e que enquanto 
pesquisadora inseri-me na comunidade bar-
badiana, de forma a vivenciar toda a proble-
mática referente não só ao objeto de estudo, 
mas também a cultura desse povo, que é um 
dos fundadores da cultura portovelhense.

Os excertos das memórias das professo-
ras, como podem ser observados ao longo do 
texto, foram transcritos respeitando a forma 
com se expressaram. Não houve retoques no 
raciocínio nem na linguagem apresentada 
pelas narradoras.
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O universo em que está situado o 
contexto do nosso trabalho, o processo 
educacional no Alto do Bode, faz parte das 
memórias e da história pública; logo faz par-
te das lembranças de quase todos os sujeitos 
que ali viveram, e isso, segundo os estudos de 
psicologia, quer dizer que as experiências e 
as representações das comunidades exercem 
influência nos grupos e no todo social.

Sendo dessa forma, não podemos 
restringir as memórias ao quadro pessoal, 
mas analisá-las como resultado das relações 
interpessoais, institucionais e de relaciona-
mento com os diversos grupos constituídos 
na sociedade. 

É certo que a memória não se mani-
festa a menos que seja incitada e que essa 
manifestação pressupõe outro que esteja na 
mesma sintonia e que instigue o diálogo com 
as lembranças. O ato de lembrar pode ser 
suscitado por pessoas, quase sempre muito 
próximas, como amigos, pais ou outras com 
quem mantenhamos vínculos afetivos ou si-
tuações atuais que remontem a um tema que 
nos seja caro, mas é preciso enfatizar nesse 
momento o papel fundamental da linguagem 
como o viabilizador de todo processo tanto 
na realidade quanto no sonho. Sobre esse as-
pecto Ecléa Bosi (1994, p.56), nos expõe que:

O instrumento decisivamente so-
cializador da memória é a lingua-
gem. Ela reduz, unifica e aproxima 
no mesmo espaço histórico e cultu-
ral a imagem do sonho, a imagem 
lembrada e as imagens da vigília 
atual. Os dados coletivos que a lín-
gua sempre traz em si entram até 
mesmo no sonho (situação-limite 
da pureza individual). De resto, as 
imagens dos sonhos não são, em-
bora pareçam, criações puramen-
te individuais. São representações, 
ou símbolos, sugeridos pelas situa-
ções vividas em grupo pelo sonha-
dor: cuidados, desejos, tensões...

Nas memórias apresentadas pelas pro-
fessoras há quase sempre uma referência ao 
sonho e nesse são projetados os desejos do 
real manifestados pelo coletivo em que estão 
inseridas. Vejamos então o depoimento da 
professora Margarida:

Passei o dia ensinando as crianças 
na escola que estou trabalhando. 
Quando cheguei em casa cuidei 
das coisas por ali e tal  e cochilei 

por pouco tempo, e nesse cochilo 
sonhei com a mesma situação que 
muitas vezes tenho sonhado, só 
que em sonhos diferentes, entende? 
Eu sonho sempre que tô num lugar 
muito bonito, onde conheço as pes-
soas e elas falam em uma língua 
que não conheço, mas que entendo, 
e eu entendo porque tudo ao redor 
é muito parecido com aqui e com 
que os meus pais diziam de como 
era o lugar de onde saíram pra 
chegar aqui. 

 
A partir da posição teórica de Bosi 

(1994) fundamentada nos estudos de Halb-
wachs, é possível entender e analisar o excer-
to da professora no que concerne ao sonho 
manifestado pela memória como indicativo 
de uso de linguagens diferentes, uma vez que 
se relaciona diretamente ao tempo presente 
quando faz uso da expressão: entende? E ou-
tra, a onírica, que se presentifica na composi-
ção da estrutura desordenada que acaba por 
indeterminar lugares, pessoas, confundindo 
e fundindo tempos e situações distantes 
como se fossem próximos e relacionando o 
eu e o nós como se fosse uma só pessoa. Nas 
memórias que apresentam o sonho como 
componente essencial há uma tendência 
a desconsiderar o tempo histórico. No en-
tanto, nas memórias de Margarida a noção 
de tempo cronológico e cotidiano aparece 
relacionada ao tempo do trabalho.

No excerto há vozes que simultanea-
mente são incorporadas à voz da narradora e 
isso demonstra que o sonho não nos leva ao 
despojamento total de quem e do que somos 
no mundo atual. O eu de cada um permanece 
à medida que é expresso na linguagem que 
é quem assegura o ir e vir entre o mundo 
sonho e o dito real.

A memória enquanto categoria psicoló-
gica nos leva a pensar sempre que lembra-
mos aquilo que queremos e somos levados a 
lembrar no âmbito das nossas relações que 
incluem família, igreja, escola, trabalho e so-
ciedade como um todo. Queremos dizer com 
isso que lembrar não é um ato imperioso 
involuntário e incontrolável e sim um meca-
nismo que dispara quando as situações reais 
nos levam a reconstituir e reler o passado, no 
qual estávamos individualmente inseridos 
ou do qual ouvimos falar e nos inserimos no 
coletivo, ou seja, fazendo parte de histórias e 
tempos que não foram nossos.
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A professora Violeta em um de seus 
momentos narrativos em que parecia estar 
ausente ou muito distante do presente, por 
vezes divagando e dizendo que não queria ser 
interrompida, nos relatou que:

Tem coisas que a gente não esque-
ce, é como se fosse hoje. Quando 
me ponho de cabeça baixa como 
tava agora, penso em cada um e 
tudo que passamos quando vive-
mos no Alto do Bode. Aí tem uma 
coisa engraçada, a gente queria e 
ao mesmo tempo não queria sair 
de lá. Conhecer o resto da cida-
de era bom, mas era difícil. Tinha 
muita gente que olhava de reves-
trés pra nós. 

A nostalgia das lembranças de Violeta 
nos envolve a ponto de visualizarmos e 
sentirmos o peso de recordar e traduzir um 
momento. Esse é um aspecto muito comum 
nas memórias de pessoas idosas, que é a 
referência a um tempo bom e que não volta 
mais, a não ser nas lembranças. No entanto, 
ao mesmo tempo em que vemos o sujeito 
abatido com a certeza de que o tempo não 
retrocede, vemos também grupos distintos, 
aqui traduzidos pelas palavras “eles” e “nós”, 
fazendo clara distinção de ocupação de espa-
ços e lugares que ocupam naquele social, pois 
tinham clareza de que viviam, o grupo dos 
barbadianos, em condições mais favoráveis, 
mas eram privados muitas vezes, por seus 
próprios conceitos, medos e preconceitos de 
uma experiência mais rica que era conhecer 
e transitar em outro território. 

A afirmativa de que ninguém foge da 
formação que recebeu na escola e na vida 
social justifica a última parte do excerto em 
que é demonstrado o orgulho de alguém que 
sabe ser e fazer, e esse raciocínio deixa claro, 
mesmo que de forma sutil, que dominarem 
uma outra língua, saberem ler e escrever e 
terem se profissionalizado com todo esforço 
e rigores que isso exige, concedeu-lhes uma 
condição de superioridade frente ao outro. 
Nessa perspectiva, Halbwachs em sua obra A 
Memória coletiva (2006, p.57) postula que: 
“o que rege, em última instância, a atividade 
mnêmica é a função social exercida aqui e 
agora pelo sujeito que lembra”.

Sabe-se que a memória é um trabalho de 
reconstrução, porém temos que nos manter 
alertas para o perigo de querermos desfigu-
rar o passado em função de hoje pensarmos 

de outra forma e termos outras preferências 
a ponto de comprometermos o nosso antes, 
tentando ajustar e compor um novo sujeito 
em um novo cenário, alterando-lhe assim 
a  história da sua trajetória individual e em 
grupo.

Assim, para não corrermos o risco, 
enquanto analistas, de imputar, às memórias 
das professoras desejos, tensões e incorpora-
ções do nosso pensamento ideológico, é que 
não podemos nos esquecer de que temos que 
pensar nas professoras enquanto mulheres, 
alunas, professoras e em seus outros ofícios 
paralelos ao de ensinar. Os sujeitos são 
composições elaboradas a partir de tempos, 
espaços e circunstâncias sociais. Sendo as-
sim, é natural que todos nós tenhamos uma 
memória muito particular ligada ao nosso 
afetivo e representações que para outros não 
têm a mesma importância que para nós. O 
que é significativo para nós é o que liga, de 
uma forma ou de outra, a nossa memória 
mais íntima com a memória do mundo 
dando-nos a possibilidade de individual e 
coletivo.

As mulheres de que tratamos nesta 
seção, agora velhas, guardiãs de um tempo/
templo, são seres que viveram um tempo, um 
espaço e relações sociais que não podemos 
aproximar de outras que conhecemos, dado 
que o contexto é tão diferente que talvez só 
achemos paralelos nos romances. Mesmo 
tão diferente, é real, se não é real aos nossos 
ouvidos e olhos, será sempre real posto que 
seja memória. 

Notas
1  Professora Doutora da Universidade Federal de 
Rondônia – UNIR – Departamento de Línguas Vernáculas 
- Membro do Mestrado em Estudos Literários – MEL – Pes-
quisadora do Grupo de Pesquisa em Espacialidades Artísticas 
(GPEA/UFU) e do Grupo de Estudos de Educação, Culturas e 
Linguagens. 
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Versos plurais: paisagem e identidade na canção Roraimeira, 
de Zeca Preto

Suênia Kdidija Araújo Feitosa
Carla Monteiro de Souza
Universidade Federal de Roraima

O Estado de Roraima, de acordo com 
Magalhães (MAGALHÃES, 2008, p. 25), 
possui uma área física de 224.298,9 km² e 
está localizado no Hemisfério Norte; ao sul, o 
Estado é cortado pela linha do Equador e tem 
limites comuns, ao norte, com a Venezuela 
e a República Cooperativista da Guiana; ao 
sul, com o Estado do Amazonas; a leste, com 
a República Cooperativista da Guiana e com 
o Estado do Pará; ao oeste, com o Estado 
do Amazonas e com a Venezuela. Diante do 
exposto, podemos afirmar que a diversidade 
fronteiriça de Roraima revela uma diversi-
dade de culturas em contato, como também 
uma diversidade paisagística, e, consequen-
temente, uma diversidade identitária, já que 
o Estado está em “permanente contato com 
os estrangeiros da vizinhança” (OLIVEIRA; 
WANKLER; SOUZA, 2009. p. 27), além de 
receber pessoas de várias partes do País, 
principalmente da Região Nordeste. E, é 
sobre essas duas diversidades – na paisagem 
e na identidade - que nos debruçaremos 
para discutir sobre suas representações a 
partir da canção Roraimeira, do poeta Zeca 
Preto, um dos principais representantes de 
um movimento cultural ocorrido na década 
de 1980, que buscou, entre outros objetivos, 
discutir a questão da identidade roraimense. 
A canção de Zeca Preto deu nome ao mo-
vimento, pois segundo Oliveira; Wankler; 
Souza (2009), essa foi a primeira canção que 
buscou retratar as identidades locais. Desse 
modo, a partir de 1984, várias apresentações 
do Movimento Roraimeira passaram a fazer 
parte da vida cultural do Estado. 

Torna-se importante ressaltar que en-
tendemos paisagem neste estudo enquanto 
“matriz cultural” (CLAVAL, 1992 apud 
CORRÊA, 1995, p. 5), pois seus elementos 
“servem como mediação na transmissão de 
conhecimentos, valores ou símbolos” e dessa 
forma tem a função de “transferir de uma 
geração a outra o saber, crenças, sonhos e 
atitudes sociais”. Partindo dessa perspectiva, 
entendemos que a paisagem, ao transmitir 
conhecimentos, valores e principalmente 

símbolos, contribui para a construção de 
identidades, pois de acordo com Woodward 
(WOODWARD, 2000, p. 8), “a identidade 
é marcada por meio de símbolos”. Diante 
disso, propomos aqui uma discussão sobre 
as representações construídas pelo poeta 
Zeca Preto acerca da paisagem cultural do 
nosso Estado, evidenciando as relações de 
interpenetração entre as nossas paisagens 
físicas diversas e as identidades que habitam 
Roraima. 

Propomos a divisão desse texto em duas 
partes. A primeira aborda a paisagem física 
do Estado de Roraima, destacando seus 
aspectos plurais e a segunda parte trata das 
representações a partir da canção Roraimei-
ra acerca da paisagem do Estado enquanto 
“matriz cultural”, analisando nos versos, as 
marcações simbólicas no que tange às iden-
tidades locais, tendo em vista que, de acordo 
com Hall (HALL, 1997), as identidades devem 
ser consideradas como construídas no inte-
rior da representação através de processos 
culturais. Diante do exposto, compreende-se 
a produção do Movimento Roraimeira como 
um processo cultural e nesse sentido, um 
processo que pode contribuir para a forma-
ção e transformação das identidades locais, 
pois, ainda de acordo com Hall (HALL, 1997, 
p. 26), “nossas identidades são, em resumo, 
formadas culturalmente.”. 

Roraima: nossas paisagens 
Costa e Souza (2005) utiliza a expres-

são “território alegórico” para descrever 
a diversidade da paisagem do Estado de 
Roraima. De acordo com o autor, o Estado é 
sancionado assimetricamente por mosaicos 
que compreendem serras, lagos, florestas de 
altitude, charcos, cerrados, etc. Porém, em 
relação aos cerrados presentes na paisagem 
do Estado citados por Costa e Souza (2005), 
Barbosa & Miranda (2005) afirmam que: 

No âmbito regional, os termos sa-
vana, cerrado e lavrado iden-
tificam o mesmo tipo paisagístico 
em Roraima e poderiam ser inte-
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grados no Bioma do Cerrado 
brasileiro. Entretanto, por de-
finição fitogeográfica, toda esta 
paisagem faz parte da ecorregião 
das ‘Savanas das Guianas’, que 
pertence ao Bioma Amazônia. 
Esta diferenciação é importante 
porque, embora ambos [savana e 
cerrado] possuam a mesma apa-
rência e estrutura física, existem 
especificidades ecológicas e florís-
ticas que distinguem as savanas do 
extremo norte amazônico dos cer-
rados situados em outras regiões 
do país (BARBOSA & MIRANDA, 
2005, p. 61. grifo nosso). 

Dessa forma, Barbosa & Miranda 
(2005) salientam que existem diferenças 
entre cerrado e savana apesar das muitas 
características que os aproximam. Como se 
nota na explicação dos autores, esses dois 
tipos paisagísticos pertencem a biomas 
distintos: o cerrado pertence ao Bioma do 
Cerrado brasileiro e a savana pertence à 
ecorregião das Savanas das Guianas, que está 
inserida no Bioma Amazônia. Em vista disso, 
as especificidades ecológicas e florísticas da 
vegetação aberta do Estado de Roraima são 
denominadas savanas. 

Apesar de a savana ser uma das caracte-
rísticas principais do nosso Estado, e o termo 
ser muito utilizado por pesquisadores locais e 
de outras partes do País, Barbosa & Miranda 
(2005) afirmam que esse termo vem sendo 
substituído por outra palavra:

As formações não-florestais são 
comumente denominadas por ‘la-
vrado’, um termo muito comum 
entre os habitantes locais e que 
vem sendo utilizado com mais fre-
qüência desde o início dos anos 
1900 (BARBOSA & MIRANDA, 
2005, p. 61. grifo nosso).  

É realmente comum no âmbito local a 
utilização do termo “lavrado” para se referir 
às características naturais do Estado. A pa-
lavra está presente no cotidiano de muitos 
discursos dos povos que habitam Roraima, 
além de se fazer presente nos versos das 
produções poéticas locais. 

Em relação à diversidade paisagística 
em Roraima, Barbosa & Miranda (2005) 
ressaltam que “as áreas de savanas também 
se apresentam em forma de mosaicos” (BAR-
BOSA & MIRANDA, 2005, p. 61).  Diante do 

exposto, nota-se que além do caráter plural 
existente no Estado em relação aos elemen-
tos de sua paisagem (savanas, serras, lagos, 
florestas de altitude e charcos), as savanas de 
Roraima também são diversificadas, sendo 
denominadas de “mosaicos” pelos autores, 
tendo em vista que existem muitas peculia-
ridades florísticas na extensão das sanavas 
roraimenses. 

Outro pesquisador que destaca o cará-
ter plural da paisagem roraimense é Guerra 
(GUERRA, 1994, p. 54 apud VERAS, 2009), 
ao afirmar que a paisagem física de Roraima 
pode ser classificada da seguinte forma:

1. Região do Baixo Rio Branco: carac-
terizada por apresentar terrenos 
geologicamente recentes e topogra-
fia monótona. A cobertura vegetal 
dessa região é de densa floresta do 
tipo Hiléia. Essa é a única área de 
Roraima que possui os mesmos 
caracteres da Amazônia, é um pro-
longamento da planície no sentido 
norte. Trata-se de uma área de ex-
tração vegetal. 

2. Região do Alto Rio Branco: com-
preendendo as terras do vasto 
peneplano que está coberto com a 
vegetação de campos. A topografia 
também é monótona, não apre-
sentando grandes contrastes de 
altitude. 

3. Região Montanhosa: constituída 
pelas serras do sistema Parima-
Pacaraima, isto é, pelas serras que 
existem ao longo da fronteira com a 
Guiana (GUERRA, 1994, p. 54 apud 
VERAS, 2009).

Desse modo, são várias as paisagens que 
podem ser encontradas no Estado de Rorai-
ma, desde topografias monótonas cobertas 
por florestas densas até regiões montanhosas 
formadas por grandes e exuberantes serras. 
E muitos desses “cenários vivos” estão re-
presentados nos versos da literatura local, 
principalmente na produção litero-musical 
do Movimento Roraimeira. Em face disso, as 
produções poéticas do Movimento são ter-
renos férteis para discussões sobre a nossa 
paisagem enquanto “matriz cultural”, tendo 
em vista que nessas poesias não encontra-
mos apenas elementos de contemplação da 
paisagem física do Estado, pois em muitos 
desses versos se fazem presentes também 
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representações das identidades locais, que 
são formadas e transformadas pela mediação 
dos elementos da paisagem natural (além de 
outros aspectos). 

A canção Roraimeira e a represen-
tação da nossa “matriz cultural”

Antes de iniciarmos a discussão sobre 
as representações construídas pelo poeta 
Zeca Preto, na canção Roraimeira, acerca da 
paisagem cultural de Roraima, torna-se ne-
cessário apresentar o conceito de representa-
ção adotado por este estudo. Nesse sentido, 
a definição pertinente nesta discussão é a 
desenvolvida por Silva (2000), que, ao fazer 
uma breve análise do contexto histórico do 
conceito de representação, conclui que “a 
representação é, como qualquer sistema de 
significação, uma forma de atribuição de 
sentido” (SILVA, 2000, p. 91). Desse modo, 
podemos afirmar que a letra da canção Ro-
raimeira pode ser considerada como uma 
forma de atribuição de sentido à identidade 
cultural local à medida que representa os 
processos de interpenetração entre paisagens 
e identidades, como veremos, no decorrer 
desta segunda parte do texto. 

É pertinente também uma breve contex-
tualização acerca do Movimento Roraimeira, 
para que possamos compreender algumas 
atitudes estético-culturais presentes na 
canção do poeta Zeca Preto. Dessa forma, o 
Movimento pode ser dividido em duas fases: 
a primeira dedicada “à exaltação estética da 
paisagem natural e das culturas do povo” 
(OLIVEIRA; WANKLER; SOUZA, 2009. p. 
30), fase fortemente marcada pelo desejo de 
construção de uma identidade local; e a se-
gunda, “voltada para manifestações críticas 
acerca dos problemas da região”. 

O poeta Eliakin Rufino, outro impor-
tante membro do Movimento, cedeu uma 
entrevista à Revista RAIZ no ano de 2006. 
Nessa entrevista, Eliakin falou sobre os ob-
jetivos do Movimento. Desse modo, torna-se 
proveitoso analisar algumas considerações 
de um dos fundadores do Movimento sobre 
os principais aspectos presentes na produção 
litero-musical do Roraimeira: 

“Outros artistas, de outras lingua-
gens artísticas, que também utili-
zavam a temática local nas suas 
obras, se juntaram a nós: nasceu 
aí o Movimento Cultural Rorai-
meira, inspirado no Movimento 

Modernista e no Movimento Tro-
picalista, com o objetivo de cons-
truir uma estética local e começar 
a esboçar e revelar uma identidade 
cultural para o povo de Roraima”.

O poeta Eliakin afirma que o Roraimei-
ra buscou influência no Movimento Moder-
nista, que tinha como um de seus principais 
objetivos, a construção de uma identidade 
nacional a partir da diversidade cultural do 
País. Como é sabido, o objetivo principal 
do Roraimeira também era a constituição 
de uma identidade (roraimense) a partir da 
diversidade, do “pluralismo cultural” (OLI-
VEIRA; WANKLER; SOUZA, 2009). 

Em relação ao Movimento Tropicalista, 
citado na fala do poeta Eliakin, Esperandio 
(2007) afirma que esse movimento põe em 
prática a Antropofagia, uma das principais 
correntes do Modernismo e, segundo a autora 
“um conceito utilizado (...) para caracterizar 
uma atitude estético-cultural de ‘devoração’ 
e assimilação dos valores culturais estrangei-
ros de forma crítica, valorizando ao mesmo 
tempo, os elementos da cultura nacional” 
(ESPERANDIO, 2007, p. 18).  Dessa forma, 
ao se tomar conhecimento da inspiração 
modernista no Roraimeira, compreendem-
se muitas das atitudes estético-culturais 
antropofágicas do nosso Movimento, como 
por exemplo, a exaltação da diversidade 
cultural do Estado por um lado, e por outro, 
a valorização dos elementos da cultural local. 

Nota-se, ainda, na fala do poeta a 
fonte de inspiração para as produções do 
Movimento: “a temática local”. Em face 
disso, a partir dos elementos da (s) cultura 
(s) roraimense (s), o grupo construiu várias 
representações da paisagem natural, dos 
povos e de seus costumes, como podemos 
observar na canção Roraimeira, de Zeca 
Preto, selecionada para este estudo devido 
à riqueza de suas representações a respeito 
da diversidade paisagística e identitária de 
Roraima:

Te achei na grande América do 
Sul/ Quero atos que me falem só 
de ti/ Em tua forma bela e selva-
gem/ Entre os dedos o teu barro, o 
teu chão/ E em tuas férteis terras 
enraizar/ A semente do poeta Elia-
kin/ nos seus versos inerentes / ao 
amor/ Aves ruflam num arribe 
musical/Os teus seios grandes ser-
ras/ Grandes lagos são teus olhos/ 
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Tua boca dourada, Tepequém, 
Suapi/  Terra do Caracaranã, do 
caju, seriguela/ Do buriti, do caxi-
ri, Bem-Querer/ Dos arraiais do 
meu Hi-fi/ Da morena bonita do 
aroma de patchuli/ O teu impor-
tante rio chamado Branco/ Sem 
preconceito de um negro ele aflui/ 
És Alice nesse país tropical/ De um 
cruzeiro norteando as estrelas/ 
Norte forte, macuxi, roraimeira/ 
Da coragem, raça, força garimpei-
ra/ Cunhantã  roceira tão faceira/ 
Diamante, ouro, amo-te poeira ( 
Roraimeira, Zeca Preto).

Percebe-se que no primeiro verso 
da canção, o eu do poema utiliza o verbo 
“achei”, para se referir à sua chegada ao Es-
tado. Nesse sentido, nota-se que Roraima é 
comparado a um tesouro encontrado, pois a 
expressão “achei” pode ser entendida como 
um modo de traçar um discurso inaugural, 
uma forma de dar a notícia do achamento, 
à maneira de Pero Vaz de Caminha.  No 
decorrer da canção, essa interpretação ganha 
fôlego, pois os elementos da paisagem local 
são exaltados pelo eu do poema: “Em tua 
forma bela e selvagem”. Nesses versos, a 
beleza da terra é exaltada juntamente com o 
seu aspecto selvagem, o qual podemos rela-
cionar com as florestas presentes na Região 
do Baixo Rio Branco, de acordo com Guerra 
(1994).

Na canção, a Região Montanhosa 
também é representada, o poeta utiliza fi-
guras do corpo humano para descrever essa 
paisagem que lhe inspira o olhar: “Os teus 
seios grandes serras/ Grandes lagos 
são teus olhos/ Tua boca dourada, Te-
pequém, Suapi”.  Portanto, os mosaicos 
que compreendem serras e lagos também 
se fazem presentes na canção. Quando o 
poeta utiliza a expressão “boca dourada” 
para se referir à “Tepequém” e à “Suapi”, 
verifica-se alusão ao garimpo, pois essas são 
regiões do Estado onde ocorriam atividades 
mineradoras em busca de ouro e diamante. 

No seguinte verso da canção: “Terra 
do Caracaranã, do caju, seriguela/ Do 
buriti, do caxiri, Bem-Querer”, estão 
representadas frutas típicas do Estado e que 
são muito comuns nas áreas de formações 
não-florestais, ou seja, nas savanas, ou la-
vrados, termo mais utilizado em Roraima, 
conforme evidenciaram Barbosa & Miranda 

(2005). Desse modo, palmeiras de “buriti” 
e árvores de “caju” fazem parte da paisagem 
do Estado, principalmente na Região do Alto 
Rio Branco, que compreende mosaicos na 
extensão das sanavas roraimenses. 

A representação da paisagem cultural 
de Roraima é construída por Zeca Preto, 
em Roraimeira, tendo como marca prin-
cipal o pluralismo. Em vista disso, o poeta 
exalta a diversidade da paisagem do Estado, 
destacando tanto seus elementos naturais, 
quanto as suas identidades culturais. Nesse 
sentido, ao analisarmos a canção, notamos 
a representação de três grupos culturais. 
Desse modo, o poeta encontra espaço para 
representar o pluralismo cultural do Estado 
utilizando-se dos procedimentos de diferen-
ciação entre esses grupos. Sobre essa ques-
tão, Cuche (2002) faz a seguinte afirmação: 
“a identidade é uma construção que se ela-
bora em uma relação que opõe um grupo aos 
outros grupos com os quais está em contato” 
(CUCHE, 2002, p. 182). Dessa forma, na 
canção Roraimeira, temos a representação 
de diferentes grupos que convivem e fazem 
parte da paisagem cultural roraimense. 

 A primeira sugestão de identidade 
cultural representada na canção encontra-se 
no seguinte verso: “Da morena bonita do 
aroma de patchuli”. Patchuli é uma plan-
ta típica da região norte, porém, é no Estado 
do Pará que essa planta se destaca enquanto 
mercadoria cultural, sendo utilizada princi-
palmente na fabricação do famoso Perfume 
de Patchuli e na produção de artesanato. 
Partindo desse pressuposto, podemos con-
siderar que o poeta constrói a representação 
de uma migrante paraense, uma morena 
bonita que traz em seu corpo a essência de 
um importante elemento da cultura do Pará. 
Essa interpretação ganha fôlego ao nos reme-
termos ao Estado de origem do compositor, 
pois Zeca Preto é paraense, assim, é possível 
pensar que o poeta introduz na canção uma 
representação identitária de sua terra natal, 
marcando a presença do grupo dos migrantes 
paraenses na paisagem cultural de Roraima. 

A segunda identidade cultural repre-
sentada na canção pode ser percebida no 
seguinte verso: “Norte forte, macuxi, ro-
raimeira”. O termo “macuxi” é frequente-
mente utilizado em Roraima como sinônimo 
de roraimense, ou seja, para designar todos 
àqueles que nascem no Estado, independen-
temente do Estado de origem do restante da 
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família. Porém, existe outro significado para 
ao termo, pois Makuxi é o nome de uma das 
principais etnias indígenas do Estado. Sobre 
os Makuxi, Costa e Souza (2005) afirma que: 

A estimativa da população Maku-
xi (ano base 2000) distribuída no 
Estado [Roraima] é de 16.500 pes-
soas e, para os radicados na Guia-
na, em 1990, era de 7.500 pessoas 
(ISA, 2000) (COSTA E SOUZA, 
2005, p. 46).

O autor ressalta ainda que os Makuxi 
são imigrantes das Ilhas Karib e que “a re-
gião de concentração dos Makuxi alcançou as 
áreas ao norte do rio Branco até a região do 
Rupununi, na Guiana, na metade do século 
XVI” (COSTA E SOUZA, 2005, p. 45).  Desse 
modo, com as seguintes palavras: “Norte 
forte, macuxi, roraimeira”, Zeca Preto 
faz alusão aos nativos do Estado, marcando 
a força desse povo que constrói e se constrói 
na paisagem roraimense.    

No seguinte verso: “Cunhantã rocei-
ra tão faceira”, o poeta utilizou uma pala-
vra indígena muito freqüente no vocabulário 
roraimense (e também em outras localidades 
da região norte do País), a palavra cunhan-
tã, que significa moça, na língua Tupi-
-Guarani e dessa forma é utilizada no Estado 
para se referir às moças em geral, não apenas 
indígenas. Notamos ainda que, ao utilizar o 
adjetivo “roceira”, o poeta faz referência à 
atividade econômica dos Makuxi, pois, de 
acordo com Costa e Souza (2005): 

A atividade econômica básica e 
fundamental entre os Makuxi, 
assim como o é de maneira geral 
entre as sociedades indígenas si-
tuadas nas savanas, é aquela que 
resulta da prática tradicional do 
cultivo de roças familiares (COSTA 
E SOUZA 2005, p. 47). 

Entretanto, cumpre ressaltar que a 
prática da roça familiar não é exclusiva da 
etnia Makuxi, conforme explica Costa e 
Souza (2005), pois é desenvolvida por outras 
sociedades indígenas, além de ser praticada 
também por sociedades não indígenas que 
habitam Roraima. Dessa forma, podemos 
considerar que, nesse verso da canção, tanto 
as Makuxi, como as indígenas de outras 
etnias, além das moças não indígenas que 
praticam a roça familiar, podem se sentir 
representadas. 

O terceiro grupo cultural representado 
na canção Roraimeira encontra-se no se-
guinte verso: “Da coragem, raça, força 
garimpeira”. Portanto, o poeta introduz 
em sua letra a representação do garimpo, 
que de acordo com Veras (2009), provocou 
uma mobilidade intensa de grupos não 
indígenas para algumas regiões de Roraima, 
como as regiões do rio Cotingo, Mau, Suapi 
e Tepequém, no início do século XX. Sobre 
essa mobilidade, Oliveira; Wankler; Souza 
afirmam que “na década de 1980, (...) a ci-
dade de Boa Vista passa a sofrer um ‘boom’ 
populacional ocasionado pelo significativo 
fluxo de pessoas motivadas pelo garimpo de 
ouro e o sonho do enriquecimento rápido” 
(OLIVEIRA; WANKLER; SOUZA, 2009, p. 
31). Os autores ainda destacam que entre 
o período de 1987 a 1990, a população da 
cidade de Boa Vista quase dobrou, devido ao 
fluxo migratório em busca da garimpagem. 

Então, a partir dessa situação de 
migração, compreende-se que o garimpo 
trouxe para Roraima uma gama de tradições 
culturais diversas, colocando em contato 
várias identidades migratórias entre si e 
com as que já habitavam o Estado. Partindo 
desse pressuposto, ao invés de classificar os 
garimpeiros enquanto um grupo cultural, 
seria mais interessante classificá-los como 
um grupo de culturas que transformaram a 
paisagem cultural do Estado de Roraima.  

Desse modo, Zeca Preto traz em sua 
canção a representação que exalta a presença 
do garimpo em Roraima, utilizando-se das 
palavras “coragem”, “raça” e “força” 
para marcar esse grupo que contribuiu para 
o pluralismo cultural do Estado. 

A partir de todas as questões discutidas 
neste texto, podemos considerar a canção 
Roraimeira como uma rica representação 
da pluralidade do Estado, pluralidade que se 
desenha na canção no que tange à paisagem 
cultural. Nesse sentido, o poeta Zeca Preto 
exalta a diversidade dos aspectos naturais 
e das identidades, empregando, ao mesmo 
tempo, o olhar da contemplação dos elemen-
tos materiais e a experiência da convivência 
nesse lugar de diversos contatos, de muitos 
encontros.  Podemos, ainda, pensar que 
Zeca Preto, talvez involuntariamente, cria 
um conceito de paisagem, a paisagem plural, 
da mesma forma que a personagem Rita, do 
conto A Cartomante, de Machado de Assis, 
traduz Hamlet sem saber, conforme nota-se 
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no trecho a seguir: 
Hamlet observa a Horácio que há 
mais coisas no céu e na terra do 
que sonha a nossa filosofia. Era a 
mesma explicação que dava a bela 
Rita ao moço Camilo (...). Foi en-
tão que ela, sem saber que tradu-
zia Hamlet em vulgar, disse-lhe 
que havia muita coisa misteriosa e 
verdadeira neste mundo (MACHA-
DO DE ASSIS IN COSTA, 2002, p. 
237).

Portanto, sem saber das teorias cultu-
ralistas que somente foram mais difundidas 
no Brasil por volta do ano 2000, Zeca Preto 
já dava indicações de trabalhar a ideia de 
identidade na sua prática poética. Sem co-
nhecimento teórico do que fosse paisagem 
cultural, o poeta, a partir de seus versos, 
constrói um novo conceito: a paisagem 
plural, que exalta a diversidade dos nossos 
mosaicos, do nosso “território alegórico”, das 
nossas identidades. 
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Memorial infame, mas útil

Tânia Mara Rezende Machado
Universidade Federal do Acre

A perspectiva de apresentar um memo-
rial, infame, mas útil que possa subsidiar alu-
nos e professores na construção de memoriais 
que fujam ao convencional, mas, consigam 
explicitar aspectos objetivos e subjetivos de 
suas trajetórias surgiu de minha experiência 
com o processo de pós graduação quando me 
deparei com a necessidade de produzir um 
documento dessa natureza e fui, aos poucos, 
percebendo que sua principal importância 
era explicitar em que momento de minha 
trajetória ocorreu “a pororoca”. Ou seja, o 
encontro de minha história de vida, com a 
escolha de meus problemas de pesquisa uma 
vez que conforme Severino (2007), “nossa 
história de vida é nossa melhor referência.”

Sejam todos e todas bem vindos a infâ-
mia!

 
Eu leve, eu pesada
Eu era pesada 
Constitui-me pesada 
Sabia ser pesada 
Mas eu queria ser leve 
Algumas pessoas estão me ajudan-
do a me tornar mais leve
Sozinha eu não seria pesada, nem 
me tornaria leve 
Obrigada a todos que têm me aju-
dado neste processo de construção 
identitária.

Diga lá, meu coração
Conte as histórias das pessoas
Nas estradas dessa vida.
(GONZAGUINHA, 1979)

Começo convidando o poeta Gonzagui-
nha e o meu coração para contar a história 
de minha formação. E ao contá-la, contar 
também a história de outras pessoas.

Como ser histórico que sou, socialmente 
situada, tenho em minha trajetória as marcas 
de outras pessoas, e, a exemplo de Gimeno 
Sacristán (1999), entendo que o indivíduo se 
concebe como um alguém por muitas qua-
lidades possíveis e por suas ações: por seu 
gênero e orientação sexual; pela idade; suas 
obras; sua história de vida; origem familiar; 
estado de saúde; nível escolar alcançado; tra-

balho; relações que mantém com os demais; 
classe social a que acredita pertencer; relação 
com a transcendência; sua língua; cor de sua 
pele; nacionalidade; estado civil; etc. 

O modo como nos percebemos e nos 
sentimos em relação a essa percepção 
são construções cognitivas e afetivas que 
se apoiam em medidas muito desiguais, 
em cada uma dessas ou em muitas outras 
possíveis condições pessoais e sociais. São 
percepções e sentimentos que mudam no 
decorrer da biografia pessoal. Cada pessoa 
valoriza de forma singular, cada um desses 
atributos e circunstâncias nas quais acredita 
que a caracterizam.

Perdoem-me, portanto, aqueles que pri-
mam por memoriais sucintos, que se detêm 
a explicitar apenas aspectos acadêmicos e 
profissionais. Entendendo-me como síntese 
de múltiplas correlações históricas, sociais, 
econômicas, políticas e culturais, portanto, 
na sequência, apresentarei parcelas muito 
relativas e com sinais ambíguos de uma 
operação bastante complexa, com resultados 
sempre provisórios e de difícil prova de seu 
resultado, por expressarem uma trajetória 
humana.

Vejamos o somatório:

Tânia, 3ª filha mulher de um casal pobre +
Tânia, migrante do sul para o norte +

Tânia, aluna de zona rural +
Tânia aluna trabalhadora +

Tânia, que não quer/Tânia, que quer ser 
professora +

Tânia, filha, irmã, esposa e mãe +
Tânia, que pretende ser pesquisadora em 

currículo
______________________________

Tânia Mara Rezende Machado

Para melhor compreensão do processo 
através do qual fui me forjando, passarei à 
descrição, análise e fundamentação de cada 
uma das parcelas constitutivas desta opera-
ção.

Tânia, 3ª filha mulher de um casal 
pobre
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Sou a terceira filha mulher de um casal 
de agricultores pobres, nascida em Umua-
rama, norte do Paraná, no ano de 1969. A 
redundância é necessária para afirmar que 
ser a terceira filha mulher de um casal pobre, 
cuja descendência chegaria a seis filhos, e, 
ainda, do sexo feminino, quando já existiam 
duas outras filhas, não era uma boa pedida, 
especialmente, se considerarmos que, em 
se tratando de uma família do campo, a 
expectativa voltava-se à reprodução de mão-
de-obra, preferencialmente masculina por 
conta da lavoura, pois, à época, ainda não se 
desfrutava do processo de mecanização, tão 
comum na atualidade.

Por conta dessa conjuntura, certamente 
deixei de ter acesso a muitos bens, inclusive 
culturais, como, por exemplo, o acesso a uma 
boa escola de Educação Infantil, cursos de 
língua estrangeira, bons filmes e peças tea-
trais, entre outros.

Filha de pais rígidos, ouvi muitos nãos e 
apanhei bastante, principalmente de minha 
mãe. Porém, também ouvi muitos sins, ex-
pressos de forma nem sempre convencional. 
Através de tensões autenticamente dialéticas 
de acatamento da autoridade de meus pais 
e de expressões de minha liberdade, pude 
colher muitos benefícios dessa relação, os 
quais podem ser traduzidos nos mecanismos 
de exercício de liberdade e autonomia a 
que, logo cedo, comecei a experimentar, tais 
como: teatralizar situações, cozinhar, escre-
ver, desenhar e brincar.

Simulava que era repórter, cantora 
internacional, sequenciando palavras sem 
nexo como estivesse falando em inglês. Eu 
também virava as pálpebras para cima e me 
fazia de monstro.

Quando aprendi a ler e escrever foi uma 
alegria, pois eu amava escrever histórias. En-
tão, eu construía narrativas sempre com um 
tom romântico ou de humor, e as ilustrava. 
Às vezes, faltava até papel para escrevê-las, 
ou julgava-o inadequado para a beleza das 
obras que nele seriam escritas. Lembro-me 
que, em certa oportunidade, vi um papel 
especial que na minha cabeça de criança só 
eram encontrados nas agências bancárias. 
Fiquei deslumbrada ao vê-lo. Tratava-se de 
um papel para computadores em que uma 
linha era azul claro e a outra, azul escuro. Era 
largo, grande, bonito, no qual seria possível 
fazer letras modeladas, por se assemelhar a 
um caderno de caligrafia. Mas como conse-

gui-lo?
A salvação veio através de minha irmã 

mais velha, Amélia, que já era adulta, tra-
balhava em um Banco privado, e conseguiu 
algumas folhas do tal papel. E eu, como for-
ma de gratidão, escrevi uma parte da história 
de sua vida. A tal história girava em torno 
de seu relacionamento com o filho de um 
inimigo de papai. Inimigo este que foi seu 
patrão na juventude. Era uma bonita história 
que, certamente, daria o enredo de um bom 
romance, pois foi escrita com riqueza de 
detalhes. Outras histórias sucederam minha 
trajetória de “escritora”. Muitos episódios de 
minha vida foram narrados, muitas poesias 
foram escritas, especialmente em minha 
adolescência. E como era prazeroso aquele 
universo da escrita.  

Outro exemplo de exercício de liberda-
de era o desafio à ciência popular. E ocorria 
quando eu preparava pratos que combina-
vam alimentos, os quais normalmente eram 
considerados incompatíveis com tal ciência, 
como, por exemplo, um doce de manga com 
leite que preparei e distribuí pela vizinhança. 
Pela tarde saí a recolher as vasilhas em que 
havia levado o doce e perguntei: 

- Alguém passou mal?
Como a resposta era sempre não, dizia:
- Estão vendo! Manga com leite não faz 

mal. O doce era justamente de manga com 
leite!

Brincar, também consiste num bom 
exercício de construção de interesses e valo-
res. Como tive apenas um irmão biológico, 
Adriel, e, muito mais tarde, Daniel – este, 
por sua vez, adotivo – era com o primeiro, 
até pela proximidade de nossas idades, que 
compartilhava as brincadeiras, normalmente 
pesadas, como: futebol, competição de caval-
gada, nado, montaria em bezerros, etc. Tudo 
era muito divertido e desafiador, mesmo que, 
por vezes, resultasse num braço quebrado, 
um dedo ferido ou algum hematoma.

Estas descrições são necessárias para o 
entendimento do contexto sócio familiar que 
permitiram as primeiras formas de socializa-
ção e, portanto, de formação, contribuindo, 
ainda, para a análise de como essa trajetória 
pode intersectar na definição do objeto de 
uma pesquisa de meu doutorado, Trata-se 
da discussão, elaboração e implantação do 
novo currículo do Curso de Licenciatura em 
História, da Universidade Federal do Acre 
(UFAC), cujo processo como um todo teve 
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início em 1996 e foi concluído em julho de 
2010.

Tânia, migrante do sul para o norte
Meu pai, nascido no Estado de Minas 

Gerais, em 1928, já havia morado no Paraná, 
nos anos 60 e, por volta dos anos 70, resi-
díamos numa região fronteiriça com o Mato 
Grosso do Sul, época em que resolveu migrar 
para o Acre com toda a família, impelido pelo 
sonho de não mais residir numa área de forte 
influência do tráfico de drogas; procurando 
oferecer aos filhos melhores condições de 
acesso à escola, e por querer possuir muitas 
terras para plantar milho, arroz, feijão, abó-
bora, criar porcos, formar pastagens e criar 
gado.

Assim, em 1975, vendeu tudo o que 
tinha, ou seja, uma chácara e uma casa com 
um açougue acoplado. Com o apurado meu 
pai comprou uma camioneta, empreendendo 
viagem que se estendeu por quinze dias. 
Para nós, crianças, tudo era festa. Tivemos 
transporte e uma farta alimentação com-
posta por carne seca e linguiça. Além de 
alimentos, levamos colchões e um fogão. A 
cada refeição, o fogão era descido e mamãe 
preparava a comida, enquanto tomávamos 
banho. Tudo pronto, a viagem continuava. 
Levávamos ainda, uma cachorra que à noite 
fazia a guarda, onde quer que dormíssemos. 

Naquela época, o Acre, Estado para 
onde seguíamos, não dispunha de estra-
das asfaltadas, o que dificultava demais a 
viagem. Uma verdadeira aventura. Num 
determinado trecho nos deparamos com 
setenta caminhões atolados, num dos quais 
até nasceu um bebê. Passamos por sete ca-
minhões tombados, com diferentes tipos de 
carga. Em alguns momentos, não sabíamos 
onde estávamos, nem como seguir. Por duas 
vezes, o carro apresentou defeito mecânico, 
obrigando-nos a hospedagem forçada, 
durante seis dias, em casas de pessoas que 
moravam à beira da estrada. Em uma de 
nossas paradas, perguntaram-nos se éramos 
“ciganos ou gente”. Finalmente, chegamos a 
Rio Branco, embora a intenção fosse chegar a 
Sena Madureira, município localizado a 144 
km daquela capital.

Na manhã seguinte, pretendíamos 
seguir viagem até o destino previsto, mas 
enfrentamos forte resistência por parte 
dos guardas rodoviários, alegando que não 

conseguiríamos lá chegar. A despeito dos 
conselhos, partimos. Tentativa infrutífera, 
de início, pois o carro apresentou novo de-
feito – freio –  o que nos obrigou a retornar a 
Rio Branco, para o devido conserto

Providenciado o reparo mecânico, con-
tinuamos a nossa rota. Dormimos em meio 
a um lamaçal terrível, a dezoito quilômetros 
de nosso destino. Pela manhã, conseguimos 
prosseguir viagem, depois de recebermos 
ajuda e orientação de que se entrássemos de 
“porrada”, sairíamos. Acatando a sugestão, 
embora o termo “porrada” tenha-lhe causa-
do forte impacto, prosseguiu, com os olhos 
arregalados pelo palavrão.

Tudo parecia estar chegando ao fim. Po-
rém, adiante, para nossa surpresa, soubemos 
que não havia como chegar a Sena Madurei-
ra, pois não existia ponte sobre o rio Laco. 
E no mês de abril, época em que chegamos, 
também não havia balsa. Então nos cederam 
um rancho para ficarmos, até que houvesse 
condições climáticas de prosseguir. 

Certos de que teríamos que ficar por ali 
algum tempo, minhas duas irmãs mais ve-
lhas foram morar em Sena Madureira, uma 
na casa de um tio e a outra na de um senhor, 
conterrâneo nosso. Eu estava em fase de al-
fabetização e comecei a estudar numa escola 
rural, tendo minha mãe como professora. Os 
dois irmãos menores ainda não estudavam.

O tempo foi passando e fomos acostu-
mando com a Região. Meses depois, papai 
trocou a camioneta por uma colônia de 270 
hectares, distante sete quilômetros de Sena 
Madureira. Nesse lugar, começamos a nossa 
vida no Acre. Lembro-me de cada palmo 
daquele chão, das brincadeiras no açude, 
de como papai demarcou a área em que 
poderíamos ir sem risco de afogamento, das 
pescarias, do trabalho na roça, da alimenta-
ção, das noites de luar sem energia elétrica e 
tantas outras coisas.

A primeira compra de porcos não 
prometia muito. A mulher, em cuja canoa 
fazíamos a travessia do rio, profetizou logo: 
“estes porcos vão morrer no quintal de vocês, 
tamanho o estado de subnutrição”. Isso, 
no entanto, não aconteceu e, logo, com o 
dinheiro da venda de suas crias, foi possível 
adquirirmos nossas primeiras cinco vacas.

Meu pai estranhava a forma como 
os trabalhadores acreanos colhiam arroz, 
cachinho por cachinho; e também o fato de 
eles andarem montados em bois e não em 
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cavalos. Com o tempo, foi percebendo que a 
colheita do arroz era feita daquela forma em 
função do clima e que andavam montados 
em bois, por serem animais mais resistentes 
à lama. Logo, aderimos às práticas através de 
um rico processo de interpenetração cultural.

Mais tarde, quando já havíamos con-
cluído o ensino fundamental, nós mulheres, 
viemos para Rio Branco onde continuei meus 
estudos e, inclusive mamãe, aos 44 anos, 
iniciou sua faculdade.

Meu pai e meu irmão permaneceram 
em Sena Madureira como forma de resis-
tência aos modos de vida da cidade grande. 
Consideravam que a vinda para a Capital 
representaria o que Kowarick (apud SADER, 
1988, p. 93) denominou “perda de proprie-
dades cognitivas”. 

Descrever tais situações se faz necessá-
rio para dizer que este foi um dos elementos 
que, ao lado de outros, como, por exemplo, 
a tentativa de introduzir um viés também 
cultural à historiografia acreana no tocante 
às migrações, mais tarde me sensibilizaram 
a produzir, como dissertação de mestrado, 
uma história sobre a cultura e as experiências 
sociais de migrantes trabalhadores rurais nos 
Projetos de Assentamentos Dirigidos (PAD) 
do Acre, e para dizer que histórias semelhan-
tes estão na memória de muitos migrantes 
do Centro-Sul. No entanto, parte da histo-
riografia acreana preferia homogeneizá-la ao 
enfocar apenas os migrantes fazendeiros do 
centro-sul e os aspectos econômicos daquela 
migração, contribuindo ainda para estabele-
cer o lugar social de onde parto como pessoa 
e também como pesquisadora.

Tânia, aluna de zona rural + Tânia, 
aluna trabalhadora

Todo o primeiro segmento do Ensino 
Fundamental, eu cursei na zona rural do 
município acreano de Sena Madureira, no 
período de 1976 a 1980, numa escola deno-
minada Padre Egídio Rovolon, que contava 
com uma sala de aula apenas e uma única 
professora. Naquele espaço, eram atendidos, 
através de um currículo multisseriado, 36 
alunos de diferentes idades e níveis. A pro-
fessora era minha mãe, que, na época, não 
tinha formação completa nem mesmo em 
nível médio, tampouco habilitação para o 
Magistério. Ela organizou o currículo partin-
do do princípio de que o aluno da zona rural 

deve ler e escrever bem, além de dominar 
as quatro operações básicas para poderem 
calcular área, uma vez que, movidos pelo 
slogan “investir no Acre, produzir no Acre 
e exportar pelo Pacífico”, muitos empresá-
rios do Centro-Sul para lá migraram para 
investir, principalmente na pecuária. Outros 
foram apenas especular com foco nas terras 
acreanas. Outros também arriscaram, mas 
em situações distintas como ocorreu com os 
trabalhadores rurais, a exemplo de meu pai. 

Os pais de alunos daquela comunidade 
para manterem suas famílias, sujeitavam-se 
não só a prestar serviços a preços injustos, 
como serem fraudados por seus patrões nos 
cômputos relativos aos cálculos das áreas 
derrubadas, por falta de conhecimentos 
matemáticos.

Diante da situação de exploração que 
se criou, a professora leiga que, no dizer de 
Paulo Freire (1921-1997) fazia uma leitura 
daquele mundo, percebera que uma educa-
ção matemática libertadora pautar-se-ia, 
primeiramente, no pleno domínio das quatro 
operações.

Outras competências matemáticas 
eram requeridas naquele contexto, como, 
por exemplo, cálculos de juros, porcentagens 
e regra de três, uma vez que era também uma 
prática a colheita de cereais e a criação de 
suínos, caprinos e, em menor quantidade, 
de bovinos, estabelecendo acordos entre os 
colonos que realizavam essas operações.

O domínio do cálculo de juros era 
necessário porque o Banco da Amazônia, à 
época, realizava financiamentos aos peque-
nos agricultores e eram cobrados juros sobre 
o capital emprestado. 

Este conjunto de conteúdos matemá-
ticos de caráter conceitual e procedimental, 
no dizer de Zabala (1998), atrelava-se uma 
carga significativa de conteúdos de cunho 
atitudinal, quando, por exemplo, a professo-
ra fazia incisivos discursos sobre a finalidade 
daquele conteúdo transmitido e sua devida 
aplicação.

Sobre o fato de se portar com 
seriedade, não se pode considerar um 
comportamento apenas daquela pro-
fessora, pois, segundo Larrosa (1999, 
p.170-171), em pedagogia, há de se rir 
pouco. O autor diz não se recordar 
de nenhum assobio na literatura pe-
dagógica, e questiona: “Vocês podem 
imaginar um livro de Pedagogia em 
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que o autor deixa, por um momento, 
de deitar moral, de argumentar, de 
propor, de dogmatizar, de criticar e se 
põe a assobiar”?

Diante da seriedade da professora, 
do conteúdo, da escola e de tudo que nos 
cercava, nós nos dedicávamos a aprender 
o conteúdo sem a maturidade e autonomia 
cognitiva para perceber que aquela forma de 
seleção de conteúdos adotada pela professo-
ra, apesar de coerente com o contexto vivido 
não seria suficiente para o enfrentamento de 
situações de aprendizagem futuras em que 
necessitaríamos de muito mais que a base 
oferecida. Sobre a adoção desse paradigma 
curricular, pela professora, talvez por ser 
leiga, seu progressivismo se fazia muito 
discreto na medida em que:  “A professora 
progressista ensina os conteúdos de sua 
disciplina com rigor e com rigor cobra a pro-
dução dos educandos, mas não esconde sua 
opção política na neutralidade impossível de 
seu que - fazer” (FREIRE, 2000, p. 44).

Ou ainda: 
A educadora progressista não se 
permite a dúvida em torno do di-
reito de um lado, que os meninos 
e meninas do povo têm que saber 
a mesma matemática, a mes-
ma física, a mesma biologia que os 
meninos e as meninas das ‘zonas 
felizes’ da cidade aprendem, mas, 
de outro, jamais aceita que o ensi-
no de não importa qual conteúdo 
possa dar-se alheado da análise 
crítica de como funciona a socie-
dade (FREIRE, 2000, p. 44, grifo 
meu).

Caberia, portanto, àquela professora 
não só o rigor pedagógico no ensino e avalia-
ção dos conteúdos, mas maior criticidade do 
funcionamento da sociedade/ comunidade 
imediata a qual pertencíamos, aliada, tam-
bém, à criticidade da sociedade mais ampla. 

Mas, como avaliar a postura daquela 
professora quanto ao fato de ser ou não pro-
gressista se o currículo escolar se constitui 
sempre numa seleção, e, para completar 
como já destacamos, ela não tinha uma for-
mação para a docência.

Neste sentido, o que selecionar primei-
ro?

Para Gimeno Sacristán (1999), lógico 
é que os sujeitos se aproximem da grande 
rede, partindo de seu sistema cultural, com 

base na zona em que estão situados; de outra 
forma, dificilmente, poderiam compreender 
o significado da grande rede.

Era preciso, portanto, que a professora 
nos incluísse na grande rede o mais rapida-
mente possível. Assim, nos permitiria ariscar 
caminhos por zonas e redes distantes de 
nosso território.

Ainda com base nas percepções deste 
autor, uma atitude regionalista, em educa-
ção, pode ser uma primeira base nutriente, 
se o sistema aberto de cada cultura for rico. 
Limitar-se a ele não é recomendável em caso 
algum, mas seria suicida quando nesse lócus 
da grande rede não exista potencialidade 
para enriquecer-se e poder acessar as linhas 
que amplie o nosso horizonte. Seria insen-
sato deixar de reconhecer possibilidades 
de ampliação na rede de comunicações por 
professar culto à pequena pátria cultural 
(GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 183).

Situação que se confirmou em minha 
formação, tão logo vivenciei, na 5ª. série do 
Ensino Fundamental, as dificuldades para 
resolver equações que envolviam não apenas 
algarismos, mas também letras. Desvelaram-
se também ausência de conteúdos universais, 
advindos de áreas menosprezadas naquela 
organização curricular como conceitos bá-
sicos de Geografia e História. Confirmando 
as análises de Freire (1997, p. 139) quanto 
à relação entre o particular e o universal ao 
destacar que

[...] quanto mais se pulverize a to-
talidade de uma área em ‘comu-
nidades locais’, nos trabalhos de 
‘desenvolvimento de comunidade’, 
sem que estas comunidades sejam 
estudadas como totalidades em 
si, que são parcialidades de outra 
totalidade (área, região, etc.) que 
por sua vez, é parcialidade de uma 
totalidade maior (o país, como 
parcialidade da totalidade conti-
nental), tanto mais se intensifica a 
alienação. E, quanto mais aliena-
dos, mais fácil dividi-los e mantê
-los divididos.

Estas análises, relativas ao paradigma 
curricular imprimido em minha primeira 
etapa de escolarização, foram realizadas 
anos depois, quando cursei Pedagogia e 
tive minhas primeiras aproximações, ainda 
bastante superficiais, é bem verdade, com o 
campo do currículo, posto tratar-se de expe-
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riência vivenciada por uma jovem acadêmica, 
deslumbrada com a educação, embora com 
aparato teórico-científico ainda restrito.

O segundo segmento do Ensino Funda-
mental eu cursei no Grupo Escolar Eliziário 
Távora, no município de Sena Madureira/
Acre, nos anos de 1981 a 1984. Vivíamos 
o movimento das Diretas Já e a abertura 
política. No Acre, especialmente em Sena 
Madureira, continuávamos isolados, sem 
estrada asfaltada e sem uma ponte sobre o 
rio que atravessa a cidade. 

No campo educacional, a maioria dos 
professores não possuía curso superior, 
apenas o Curso do Magistério, em nível de 
Ensino  Médio, o que de certo modo os des-
qualificava para a docência, que repercutia 
no aproveitamento dos alunos. Tive muitas 
dificuldades para concluir o meu antigo 
Ginásio, pois, além das questões relativas à 
formação dos professores, pelo fato de haver 
cursado o primário na zona rural, através 
do ensino multisseriado, eu estranhava a 
forma de organização curricular da cidade, o 
enfoque dado aos conteúdos, especialmente 
os de Matemática que me pareciam demasia-
damente abstratos.  

Aliado a esses entraves, somava-se o 
fato de que, além de ajudar nos trabalhos 
domésticos, para aumentar a renda familiar 
eu vendia  pães e bolinhos nas ruas e reparti-
ções públicas da cidade, quando saía da aula. 
Foi minha atribuição até os 12 anos de idade, 
ocasião em que fui substituída por minha 
irmã mais nova. Mesmo assim meu tempo 
para estudos extraclasse continuou muito 
reduzido, já que as demandas domésticas 
eram imensas, contudo, terminei o Ensino 
Fundamental sem nenhuma reprovação.

Tânia que não quer / Tânia que quer 
ser professora 

Entendo que a identidade profissional 
não se constrói de forma rápida e nem defini-
tiva. Permito-me descrever e analisar minha 
trajetória de formação profissional, a partir 
do Ensino Médio, fase de escolarização com-
plexa em que começamos a definir o rumo 
profissional a ser trilhado.

Começo, portanto, descrevendo como 
se deu minha escolha pelo curso que faria no 
Ensino Médio: Formação Integral.

Estávamos no ano de 1985. O Brasil 
experimentava a abertura política e no Acre 

acirravam-se os movimentos sociais de 
trabalhadores rurais. Em Sena Madureira, 
havia somente uma escola de Ensino Médio, 
denominada Dom Júlio Matiole, que só ofe-
recia o curso de Magistério. Porém, naquele 
ano passou a oferecer, também, o curso de 
Formação Integral. 

Pelo fato de já ter na família minha mãe 
e uma irmã professoras, isso me permitiu, 
ainda que à distância, acompanhar os de-
safios de seus cotidianos. Então, eu não me 
sentia motivada a me tornar professora e, 
deste modo, optei por cursar a Formação 
Integral.

Terminado o Ensino Médio, a ideia 
era cursar Comunicação Social ou Direito. 
Entretanto, o primeiro não existia no Estado 
e cursar o segundo significava vencer uma 
concorrência enorme para uma aluna com a 
minha trajetória de formação. Em julho de 
1989, a UFAC, através de um Programa de 
Interiorização que visava qualificar professo-
res do interior do Estado, abriu um processo 
seletivo de vestibular em alguns de seus 
núcleos. 

Para o município de Xapuri, depois de 
estudos relativos às demandas apresentadas 
pela comunidade, foi oferecido o Curso de 
Pedagogia, com 80% das vagas destinadas ao 
atendimento de professores das redes muni-
cipal e estadual de ensino. Como havia um 
pequeno percentual de vagas que poderiam 
ser pleiteadas pela comunidade, eu concorri 
a uma daquelas vagas e fui classificada.

No primeiro semestre do curso, eu me 
sentia completamente alheia ao que se dis-
cutia, por não estabelecer nenhum vínculo 
com o que fizera no Ensino Médio, nem com 
minha profissão de bancária, à época. 

Nas aulas de Sociologia, ao ser questio-
nada pelo professor sobre o meu entendi-
mento de massa, não relutei em apresentar 
um conceito advindo da Química, o que foi 
motivo de riso por parte do professor, segui-
do de um conselho, para que eu desistisse do 
curso de Pedagogia e frequentasse o Curso de 
Química, que, aliás, também não tínhamos 
no Estado do Acre.

Nos semestres que se seguiram, fui me 
familiarizando com o curso e a cada nova 
disciplina me identificava, traçando planos 
para deixar o Banco do Estado do Acre 
(BANACRE), onde trabalhava, para prestar 
concurso na área da Educação. Foi o que fiz. 
Mesmo antes de terminar o curso, prestei 
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concurso para a Secretaria Estadual de Edu-
cação e fui aprovada. Em princípio, conciliei 
as atividades do Banco com a docência. No 
entanto, a identificação com a Ciência da 
Educação foi tomando proporções e, em 
1994, já havia optado por me habilitar em 
Administração Escolar.

O Curso de Pedagogia, à época, res-
paldado na Lei Federal nº. 5.692/71, que 
fixava diretrizes e bases para o ensino de 
1°. e 2º. graus, obedecia a uma organização 
curricular que oferecia três habilitações: 
Administração; Supervisão; e Orientação 
Educacional. Eu optei pela Habilitação em 
Administração Escolar, pois o curso se dava 
de modo parcelado. Por determinação do 
presidente do Banco em que eu trabalhava, 
docente do Curso de Economia da UFAC, 
minhas liberações do trabalho, nos períodos 
de aula, estavam condicionadas à escolha 
– Habilitação em Administração Escolar –, 
pois, ao término do curso, eu deveria assumir 
a direção da Creche Maria Moreira, mantida 
pelo Banco do Estado do Acre.

Formei-me, conforme o acordo, e as-
sumi a direção da creche. Os desafios foram 
muitos, vez que não tinha qualquer expe-
riência com a Educação Infantil, tampouco 
com Gestão Escolar, e o mesmo ocorria com 
o Ensino Médio, em que também passei a 
lecionar, cumprindo com meu contrato junto 
à Secretaria Estadual de Educação minis-
trando três disciplinas, duas delas, Didática 
Aplicada aos Estudos Sociais e Filosofia da 
Educação, no Curso de Magistério do Ins-
tituto de Educação Lourenço Filho, e Arte, 
no Curso de Formação Integral do Colégio 
Estadual Rio Branco.

A década de 90 do século XX foi de acir-
ramento das políticas neoliberais, pautadas 
na ideologia da Globalização, com ênfase na 
ideia de Estado Mínimo. No Acre, a exemplo 
de outros Estados brasileiros, vivemos um 
processo extremamente perverso de fecha-
mento das empresas estatais e de privatiza-
ções. O Banco do Estado do Acre, onde eu 
trabalhava, foi um dos alvos dessa política. 

No ano de 1996, depois de militar por 
longo período de oito anos junto ao Sindicato 
dos Bancários, bastante insatisfeita com os 
efeitos dessa política na vida de muitos tra-
balhadores, antes de ser demitida eu mesma 
pedi demissão e passei a me dedicar exclu-
sivamente à docência nos Ensinos Básico e 
Superior.

Iniciei a docência no Ensino Superior da 
Universidade Federal do Acre, como profes-
sora substituta de Filosofia da Educação, em 
1996. E a política neoliberal era exercitada 
vigorosamente pelo Governo de Fernando 
Henrique Cardoso, impedindo através das 
normas trabalhistas, que o professor substi-
tuto trabalhasse por mais de um ano nessa 
condição, por conta do vínculo empregatício.

Era meu “début” no Magistério Supe-
rior. Entretanto, depois de árduo trabalho e 
de muito empenho profissional no período 
de um ano letivo, que se constituiu numa 
experiência significativa, fui demitida sem 
poder fazer muito, a não ser escrever um 
artigo para a Gazeta local com o título: ”O 
professor camisinha”, explicitando o caráter 
de descartabilidade que aquela política. 

No ano seguinte, prestei novo concur-
so, desta feita para preencher o cargo de 
professora do quadro efetivo da UFAC, e fui 
aprovada. Até hoje exerço essa função.

Tânia filha, irmã, esposa e mãe
Tratar de minha condição de filha, irmã, 

esposa e mãe, além de ser uma agradável e 
emocionante tarefa, evidencia aquilo que já 
havia anunciado no início deste memorial, 
isto é, entendo-me constituída/formada/em 
formação por múltiplas correlações.

Tenho imenso amor pelos meus pais e 
a maturidade permite-me entendê-los plena-
mente em suas historicidades. Suas biogra-
fias me emocionam e as entendo como frutos 
de seus contextos. Conforme Freire (1987, p. 
92) “Uma unidade epocal se caracteriza pelo 
conjunto de idéias, de concepções, esperan-
ças, dúvidas, valores, desafios, em interação 
dialética com seus contrários”. Portanto, 
a época e o contexto em que me educaram 
forjaram suas posturas.

Vivenciar na infância as situações des-
critas, talvez tenha repercutido na minha 
concepção pouco fetichizada da materni-
dade, o que me fez adiá-la. Aos 29 anos, 
quando me tornei mãe, assustei-me com as 
responsabilidades postas e com as aptidões 
maternais que deveria desenvolver. Eu não 
sabia criar um filho, amamentá-lo, não tinha 
palavras para falar ao seu ouvido, não havia 
desenvolvido um repertório de historinhas e 
músicas infantis. Tudo isso foi construído a 
duras penas.

Ao analisar as condições de leitura e 
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expressão cultural sobre infância em que eu 
protagonizava o papel de mãe, entendo me-
lhor minha postura pouco afetiva em relação 
aos meus filhos.

Chico Buarque de Holanda, na terceira 
estrofe da canção intitulada Minha História 
(Gesú Bambino), expressa uma situação em 
que uma prostituta tornou-se mãe e teve de 
fazer-se mãe. Eis o trecho: “Quando enfim eu 
nasci minha mãe embrulhou-me num manto, 
me vestiu como se eu fosse assim uma espécie 
de santo, mas por não lembrar de acalantos, a 
pobre mulher , me ninava cantando cantigas 
de cabaré.”(CHICO BUARQUE, 1971). 

Certamente, não é fácil para uma prosti-
tuta tornar-se mãe, tampouco foi para mim, 
que desenvolvia a carreira profissional com 
afinco e tive de alterar a rotina e os planos em 
prol de uma criança. Isto sem falar que meus 
conhecimentos sobre infância eram parcos 
e foi necessário um processo de construção 
sócio-cultural para a maternidade. Hoje, no 
entanto, reconheço que boa parte de minha 
humanização deve-se à maternidade. Meus 
filhos, Caio e Luiza constituem-se, em gran-
de medida,  minha formação continuada e 
permanente.

Como irmã, tenho sido companheira 
carinhosa e firme em minhas posições, 
porém, flexível, quando necessário. Sempre 
incentivei meus irmãos a se escolarizarem, 
por acreditar seja esta uma das principais 
condições de emancipação. Eu auxiliei na for-
mação de todos que quiseram enveredar por 
esse caminho, principalmente minha mãe, a 
quem incentivei não apenas a freqüentar o 
curso superior de Pedagogia, paralelamente 
ao meu, como, posteriormente, cursar pós-
graduação, ocasião em que, humildemente, 
fui sua professora, invertendo papéis sociais 
de décadas atrás, em que eu fora sua aluna.

Em novembro de 2003, perdi minha 
irmã caçula, a mais próxima em idade e 
em amizade, cúmplice e companheira de 
todas as horas, pude constatar que a vida 
nos reserva muitos ensinamentos, inclusive 
nos momentos trágicos. Minha jovem irmã 
cometeu suicídio, aos 28 anos de idade, por 
não suportar o mal-estar social desses tem-
pos, ainda que  dispusesse de um carro, de 
um emprego, de um celular, de um diploma 
de curso superior, de um bom currículo e, 
infelizmente, de um revólver. Nesse momen-
to, eu tive a nítida sensação de impotência, 
que abalaram profundamente meus valores 

e verdades.
Mas, de um modo ou de outro, a vida 

deve continuar, e, enquanto esposa, percebo 
o casamento como um espaço para o exer-
cício de humanização, no qual as riquezas e 
as misérias humanas vêm à tona na forma 
mais desvelada possível, amalgamados pelo 
amor, cumplicidade e companheirismo, 
sentimentos que devem estar presentes na 
construção de uma relação que, numa época 
de apavorantes instabilidades, ainda me pro-
picia certa segurança. Getúlio Moreno, meu 
companheiro, também tem sido parte de 
minha formação continuada e permanente. 

Tânia que quer ser pesquisadora 
em currículo

A década de 90 foi fértil no que se refere 
às reformulações curriculares em todos os 
níveis de ensino. Eu trabalhava na Universi-
dade Federal do Acre, em cursos de formação 
de professores e participava de colegiados 
de cursos, espaços acadêmicos nos quais as 
discussões em torno dessas reformulações 
eram intensas. Interessei-me pela questão, 
culminando com um projeto de pesquisa que 
visava à análise do processo de elaboração do 
novo currículo do Curso de Licenciatura em 
História da UFAC, a partir das determina-
ções legais e das relações institucionais.

Mas tarde, com o amadurecimento da 
pesquisa, o foco configurou-se como a aná-
lise do processo de reformulação do referido 
currículo com ênfase na identificação dos as-
pectos normativos e da cultura institucional 
que se manifestaram em mecanismos de po-
der e resistência ao acolhimento do currículo 
instituído e no forjar do instituinte, pesquisa 
que ora se apresenta.

Frente ao exposto neste memorial, eu 
não posso dizer que já nasci curriculista, 
todavia, muito cedo, comecei a questionar a 
formação que tive. Seja analisando o currícu-
lo da escola rural onde estudei, seja analisan-
do os enfoques contemplados nas avaliações 
às quais outrora fora submetida, nas séries 
finais do Ensino Fundamental, bem como 
daqueles que eu imprimia através da elabo-
ração de novas questões, na esperança de 
serem consideradas pelos meus professores. 
Ou, ainda, através das resistências às formas 
de ensinar Matemática, Química, Física e 
Biologia ou dos constantes questionamentos 
quanto à organização das carteiras em filei-
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ras nas salas de aula que não permitiam o 
diálogo.

Mais tarde, passaria a analisar, também, 
a forma como o novo currículo do Curso de Li-
cenciatura em História da UFAC vinha sendo 
organizado. As ambiguidades e incoerências 
percebidas no processo impulsionaram-me à 
concepção de que o campo do currículo no 
Acre, especialmente o currículo do curso de 
Licenciatura em História, estava a requerer 
estudos aprofundados que relacionassem 
sua origem, identidades curriculares assu-
midas em diferentes momentos históricos e 
perfis formativos constituídos ao longo dos 
anos, opção que persegui ao prestar exame 
de seleção para o Programa em Educação: 
Currículo da PUC/SP, em 2006, instituição 
acadêmica de longa trajetória na formação 
de quadros profissionais de distintos estados 
brasileiros, reconhecida pela significativa 
produção científica em diversas áreas do 
conhecimento e sólido compromisso com a 
inclusão. 

Esta instituição acolheu-me e refor-
çou sua contribuição com a formação de 
profissionais da Educação ao qualificar, em 
nível de doutorado, a primeira doutora em 
Currículo do Estado do Acre. Esta formação  
me permitirá contribuir com a educação do 
Acre, Estado que me recebeu ainda na in-
fância e nele tenho constituído uma carreira 
profissional.
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A memória do professor como fonte para os estudos em Histó-
ria da Educação e História do Currículo

Tatiane Castro dos Santos
Giane Lucélia Grotti Silveira
Universidade Federal do Acre

História e memória 
A memória é o principal “documento” de 

nossa história e ao recordá-la fazemos uma 
releitura do passado, no presente, e acabamos 
por projetar o futuro. Isso porque segundo 
Rousso (2000), “a memória é a presença do 
passado e em sua reconstrução psíquica e 
intelectual acarreta uma seletiva do passado; 
um passado que nunca é aquele do indivíduo 
somente, mas do indivíduo inserido num con-
teúdo familiar, social, nacional” (p. 32). Dessa 
forma, as nossas memórias são construídas a 
partir dos nossos relacionamentos com a famí-
lia, a classe social, a escola, a igreja, a profissão, 
enfim, com os grupos de nosso convívio e os 
grupos de referência peculiares que temos e 
sabemos que estão em constante mudança. 

Portanto toda memória é por definição 
“coletiva”, como sugere Maurice Halbwachs 
(1999):

Nossas lembranças permanecem 
coletivas e nos são lembradas por 
outros, ainda que se trate de even-
tos em que somente nós estivemos 
envolvidos e objetos que somente 
nós vimos. Isto acontece porque 
jamais estamos sós. Não é preciso 
que outros estejam presentes, ma-
terialmente distintos de nós, por-
que sempre levamos conosco certa 
quantidade de pessoas que não se 
confundem. (p. 30).

 Nesta coletividade o indivíduo par-
ticulariza a história, no entanto, as vozes 
do coletivo ecoam nas lembranças sobre os 
acontecimentos vividos e, ao serem recorda-
dos, pronunciados, trazem à tona as muitas 
falas, revelando o conteúdo no qual está 
imerso o seu ser.

Há também que se considerar a pecu-
liaridade, a singularidade das experiências 
que tornam os seres humanos complexos 
e únicos. Segundo Bosi (2001), “há fatos 
que não tiveram ressonância coletiva e se 
imprimiram em nossa subjetividade e há 
fatos que embora testemunhados por outros, 

só repercutiram em nós; e dizemos: só eu 
senti, só eu compreendi”. (p. 408). A mesma 
autora ainda considera que, as pesquisas 
com memórias estão alocadas no “terreno 
da contrageneralização e contribuem para 
relativizar conceitos e pressupostos que 
tendem a universalizar e a generalizar as ex-
periências humanas” (p.21). Para Benjamim 
(1994), “articular historicamente o passado 
não significa conhecê-lo como ele de fato foi. 
Significa apropriar-se de uma reminiscência, 
tal como ela relampeja no momento de um 
perigo” (p.224), portanto, nem sempre é 
possível generalizar.

Ao narrar suas histórias, a pessoa re-
constrói a própria história, constrói sua iden-
tidade, aquela que deseja ser manifestada. A 
vida pessoal e profissional se entrecruzam o 
tempo todo, e na narrativa isso se manifesta. 
A pessoa deixa em evidencia a imagem que 
quer passar de si mesma, projeta os acon-
tecimentos, julga e, por questões pessoais, 
particulares, decide evidenciá-los ou não. 
Trata-se da “invenção de si”. Algo inaceitável 
para o “fazer ciência” tradicional. 

Há que se valorizar a riqueza que es-
sas histórias apresentam, pois permitem a 
visibilização do conhecimento promovido 
de uma maneira diversa e rica. Há aqui, mu-
danças de velhos paradigmas e a construção 
de novos modos de interpretar e sentir a 
história. Nóvoa (1995) ressalta a necessida-
de de se fazer uma integração teórica que 
traduza toda a movimentação que existe em 
torno das histórias de vida e elaboração de 
uma teoria que dê conta da reflexão sobre a 
complexidade das práticas. 

Não existe, portanto, uma única versão 
ou verdade, mas versões e verdades a serem 
ouvidas, registradas e vividas novamente. 
A memória é viva e traz à luz cores, sons, 
cheiros, imagens e gestos guardados. Muitas 
vezes, não se tem a devida proporção do 
quão vivos estão dentro de quem rememora 
o vivido, o acontecido. 

Delgado (2006) afirma que: “a me-
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mória ativa é um recurso importante para 
transmissão de experiências consolidadas ao 
longo de diferentes temporalidades” (p.17). 
Nesse sentido, as várias mudanças ocorridas 
no campo geral da investigação e da reflexão 
contemporânea permitiram aos sujeitos ga-
nharem vida e suas experiências e memórias 
ganharem forças.

Para Bosi (1994), na maior parte dos ca-
sos, lembrar não é reviver, mas sim, refazer, 
reconstruir, com as imagens de hoje, as expe-
riências do passado. Trata-se de uma imagem 
constituída a partir dos materiais que temos 
no presente. Por mais que a lembrança de um 
fato acontecido no passado esteja bastante 
nítida para nós, a imagem não é a mesma de 
quando vivemos tal acontecimento, porque 
nós já não somos os mesmos, muito em nós 
já foi alterado, e o simples fato de lembrar 
o passado, no presente, já implica em uma 
mudança de ponto de vista. 

As considerações anteriores permitem-
nos considerar o quanto a memória é algo que 
está presente na vida do homem e o retorno 
a ela é uma atividade histórica e cultural de 
extrema e valiosa importância. Na verdade, 
a memória, seja como crônica das classes 
sociais e de seus homens ilustres, tem o papel 
de nos “libertar do passado como fantasmas, 
como fardo, como assombração e como 
repetição”, como refere Chauí (1992). Neste 
sentido, Le Goff (1996) concebe a memória 
“como propriedade de conservar certas 
informações, que reenvia-nos em primeiro 
lugar para um conjunto de funções psíquicas, 
graças às quais o homem pode atualizar im-
pressões, ou informações passadas, que ele 
representa como passadas”. (p.11).

Embora não tenhamos nos apropriado 
diretamente da história oral, por ser este um 
instrumental que exige uma série de técnicas 
específicas, é interessante mencionar como 
esses estudos que lidam com a memória e a 
oralidade vêm se desenvolvendo nas últimas 
décadas. Em termos de vertente de pesquisa, 
há de se acrescentar a história de vida das 
pessoas, a qual se constitui como importante 
elemento para estudos históricos e etnográfi-
cos. Postulado pela História Nova, a história 
de vida esvazia, assim, o caráter monumental 
da História (LE GOFF, 1996). De acordo com 
Burke, a reminiscência pessoal é “a carga 
esmagadora da evidência oral, utilizada por 
Paul Thompson e o movimento da história 
oral (...). A tradição oral distingue-se da 

reminiscência de outra maneira” (BURKE, 
1992, p. 172). 

A história se interessou pela oralidade 
na medida em que ela permite obter e desen-
volver conhecimentos novos e fundamentar 
análises históricas com base na criação de 
fontes inéditas ou novas. Ao se interessar pela 
oralidade, a História Oral procura destacar e 
deixar como centro de sua análise a visão e a 
versão das experiências mais profundas dos 
seus autores sociais. Dessa forma, a História 
Oral passa a ser mais do que uma decisão téc-
nica ou de procedimento, nem apenas é um 
roteiro para o processo detalhado e preciso 
de transcrição da oralidade. Podemos nos 
identificar através da oralidade, oferecer in-
terpretações qualitativas de processos histó-
rico-sociais. Para isso, conta-se com métodos 
e técnicas precisas, em que a constituição de 
fontes e arquivos orais desempenha um papel 
de fundamental importância e relevância.

Ao trazermos estas considerações que 
enfatizam o valor da pesquisa histórica, esta-
mos buscando, ao mesmo tempo, mobilizar 
a memória coletiva e a memória individual 
desses sujeitos. Pollak (1989) destaca que 
atualmente a história tem se interessado em 
pesquisar os conflitos existentes entre tais 
memórias. De um lado há a memória oficial, 
coletiva, responsável por manter a ordem so-
cial e unificar os sujeitos, aquela que faz parte 
do imaginário social de determinado grupo. 
De outro, existem as memórias individuais, 
aquelas que muitas vezes estão abafadas, 
silenciadas e representam as experiências 
e as impressões individuais do sujeito e são 
chamadas de memórias subterrâneas. 

Lovisolo (1989) também destaca a 
coexistência dessas duas memórias: a 
coletiva e a individual. Para ele, a primeira 
seria a memória valorizada, cuja perda seria 
extremamente negativa, pois é ela que nos 
desperta um sentimento nacional, a cons-
ciência de classe, sendo constitutiva das lutas 
contra a opressão e a dominação, bem como 
da construção das identidades. A memória 
individual, por sua vez, é a memória desva-
lorizada, pois é aquela que resulta da vida 
de cada um, da capacidade de lembrar, de 
expor certos conteúdos. Entretanto, o autor 
ressalta que assim como a memória coletiva 
estaria ligada à identidade do mesmo gênero, 
a memória individual se constitui como ele-
mento constitutivo da identidade do eu.

Para Halbwachs (1999) é impossível 
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conceber o problema da memória e da 
localização das lembranças quando não se 
toma como ponto de referência os contextos 
sociais concretos que servem de baliza a essa 
reconstrução que chamamos memória. Para 
o autor, a memória está tão ligada ao social 
que nossas lembranças permanecem coleti-
vas e nos são lembradas por outros, mesmo 
que sejam eventos em que só nós estivemos 
envolvidos e objetos que somente nós vimos. 
Isso acontece porque nunca estamos sós, 
porque ainda que ausentes fisicamente, car-
regamos conosco certo número de pessoas, 
com as quais constituímos grupos, dentro de 
determinados quadros sociais.

Para o autor, é difícil encontrarmos 
lembranças que nos levem a um momento 
em que nossas sensações eram apenas 
reflexos de objetos exteriores, em que 
não misturássemos pensamentos que nos 
ligassem a outras pessoas, outros grupos 
que nos rodeavam. É por isso que não nos 
lembramos de nossa primeira infância, pois 
nossas impressões não se ligam a nenhuma 
base quando ainda não nos tornamos um ser 
social. Quando isso acontece, passamos a 
viver em grupos e esses grupos se relacionam 
com outros grupos, o que resulta em muitos 
acontecimentos e ideias. 

Assim, quando esquecemos determi-
nado episódio, quando não conseguimos re-
construí-lo, quando esquecemos um período 
da vida, significa que perdemos o contato com 
os que nos rodeavam. Esquecer uma língua 
estrangeira é não estar mais em condições de 
compreender os que se dirigiam a nós nessa 
língua. Para o autor, para que certas recor-
dações apareçam não basta somente que 
outros nos apresentem seus testemunhos, é 
necessário que nossas memórias não deixem 
de concordar com as deles, que ainda haja 
uma identificação. Se tivermos nos afastado 
dos grupos aos quais estes outros pertencem 
será impossível reconstruir qualquer aconte-
cimento.

Muitas vezes, ao falarmos sobre o 
passado, nos detemos nas lembranças ofi-
ciais, aquelas autorizadas, “enquadradas” e 
silenciamos nossas lembranças individuais, 
o que não significa que tais lembranças te-
nham sido esquecidas, pois continuam ali, 
guardadas, esperando uma oportunidade 
para serem manifestas. Para Pollak, “o longo 
silêncio sobre o passado, longe de conduzir 
ao esquecimento, é a resistência que uma 

sociedade civil impotente opõe ao excesso de 
discursos oficiais”. (1989, p.05).

Assim, a busca pela memória individual 
dos professores, objeto de estudo de nossos 
trabalhos, configura-se em uma pesquisa 
empírica que inclui entrevista, relatos de 
suas histórias de vida profissional, os quais 
Pollak chama de “resumo condensado de 
uma história social individual”. Para o autor, 
é preciso destacar que essas histórias são 
suscetíveis de serem apresentadas de inú-
meras maneiras, dependendo do contexto no 
qual são relatadas e da imagem que se queira 
construir de si mesmo. Isso porque:

Por definição, reconstrução a pos-
teriori, a história de vida ordena 
acontecimentos que balizaram 
uma existência. Além disso, ao 
contarmos nossa vida, em geral 
tentamos estabelecer uma certa 
coerência por meio de laços ló-
gicos entre acontecimentos cha-
ves (que aparecem então de uma 
forma cada vez mais solidificada 
e estereotipada), e de uma conti-
nuidade, resultante da ordenação 
cronológica. Através desse traba-
lho de reconstrução de si mesmo, o 
indivíduo tende a definir seu lugar 
social e suas relações com os ou-
tros”. (POLLAK, 1989, p.13).

De acordo com Pollak (1992) e Halb-
wachs (1999), ao referirem-se à memória, a 
priori, a memória parece ser algo individual, 
mas na verdade deve ser entendida também 
como um fenômeno coletivo e social, subme-
tida a transformações e mudanças constan-
tes:

Contudo, se a memória coletiva 
tira sua força e sua duração por ter 
como base um conjunto de pessoas, 
são os indivíduos que se lembram, 
enquanto integrantes do grupo. 
Desta massa de lembranças co-
muns, umas apoiadas nas outras, 
não são as mesmas que aparece-
rão com maior intensidade a cada 
um deles. De bom grado, diríamos 
que cada memória individual é um 
ponto de vista sobre a memória 
coletiva, que este ponto de vista 
muda segundo o lugar que ali ocu-
po e que esse mesmo lugar muda 
segundo as relações que mantenho 
com outros ambientes. Não é de 
surpreender que nem todos tirem 
o mesmo partido do instrumento 
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comum. Quando tentamos explicar 
essa diversidade, sempre voltamos 
a uma combinação de influências 
que são todas de natureza social. 
(HALBWACHS, 2006, p.69).  

Pollak (1992), por sua vez, nos adverte 
a não esquecermos que, na maioria das 
memórias, existem marcos ou pontos rela-
tivamente invariáveis, nos quais o trabalho 
de solidificação da memória foi tão forte que 
impossibilitou a mudança. É o que acontece 
quando em uma entrevista, o entrevistado 
volta várias vezes aos mesmos fatos, o que 
significa que tais fatos já se tornaram parte 
constitutiva do sujeito, e não sofrerão varia-
ção como outros acontecimentos, podendo 
variar em função dos interlocutores ou da 
situação da fala.

Outro aspecto relativo à memória, apon-
tado por Halbwachs (1999), que devemos 
considerar, é que é bastante comum atri-
buirmos a nós mesmos a origem das ideias, 
sentimentos e reflexões que nos constituem, 
esquecendo que elas nos foram inspiradas 
pelo nosso grupo. Estamos, segundo o autor, 
em tamanha harmonia com os que nos cir-
cundam “que vibramos em uníssono e já não 
sabemos onde está o ponto de partida das 
vibrações, se em nós ou nos outros” (p.64). 
Muitas vezes afirmamos com tanta convicção 
uma ideia que chegamos a nos esquecer de 
que ela foi tirada de um jornal, uma revista, 
um livro, ou de alguma pessoa. Apropriamo-
nos dela como se em nós tivesse surgido. 

O mesmo ocorre quando narramos um 
determinado fato presente em nossa memó-
ria, porém sem ter vivido a experiência, isso 
porque tal fato já faz parte do nosso acervo 
porque alguém nos contou, experenciamos 
através de outros, mas contamos com pro-
priedade, como se fosse algo extremamente 
pessoal. Halbawchs (1999) denomina tal 
fenômeno de real interpenetração e Pollack 
(1989) chama de acontecimentos vividos 
por tabela. Na realidade, o que ocorre é que 
existem lembranças que não foram vividas 
por certos sujeitos, mas há um processo de 
identificação tão intenso entre esses indiví-
duos e tais lembranças, que eles imaginam 
que realmente as viveram.

Como vemos, cada sujeito, ao narrar 
sua própria história de vida, seleciona 
acontecimentos, que podem até nem terem 
vivido, lembranças, ordenados de uma ma-

neira tal que componham a imagem que se 
queira passar. Trata-se de um ajustamento, 
de uma busca por um encadeamento lógico 
e, nesse conflito interno, o sujeito decide ex-
por alguns fatos e silenciar outros, podendo, 
portanto, reconstruir sua história de diversas 
maneiras, dependendo do contexto. 

Todos os aspectos discutidos acima 
sobre o rememorar, o narrar, nos levam a 
admitir que, ao relatar suas memórias, o 
indivíduo lembra se quiser, do que quiser e 
do modo que quiser. De maneira que um pes-
quisador, frente ao entrevistado, poderá se 
surpreender com a profundidade de alguns 
relatos e se frustrar com o vazio de outros. 
Tudo depende do que se lembra e do que se 
quer lembrar. Entretanto, até o não lembra-
do ou o não dito tem muito a dizer. O calar, 
a maneira de calar, o tom de voz, e as feições 
da face são linguagem, portanto passíveis de 
leitura. E ao utilizamos a entrevista como 
instrumento nas pesquisas que lidam com 
o oral, entramos em um processo de nego-
ciação que apresenta uma multiplicidade de 
significados.

O lugar da memória nas pesquisas em 
destaque: a memória docente como fonte de 
estudo

Com base nessas discussões acerca da 
memória, é possível compreender o quan-
to esta se constitui em uma valiosa fonte 
para as pesquisas de cunho histórico. Por 
isso, as pesquisas em destaque neste texto 
apropriam-se deste referencial teórico-me-
todológico para desenvolver estudos em 
história do currículo e história da educação, 
estudos estes que lidam especialmente com a 
memória docente, o primeiro debruçando-se 
sobre a reforma curricular do curso de Letras 
da UFAC na década de 1980, e o segundo 
objetivando resgatar a história da Educação 
Infantil em Rio Branco-Acre.

No primeiro caso, parte-se da concepção 
de que a reforma curricular é um movimento 
que requer um olhar mais apurado para o 
processo, não só para os elementos patentes 
de uma reformulação, o que há de oficial nas 
instituições, mas também para o que não 
se mostra, o que não se registra no projeto 
curricular de um curso, que são as negocia-
ções para o estabelecimento de um “novo” 
projeto, todas as tensões que envolvem sua 
elaboração, os conflitos e disputas, bem como 
as forças que pressionam essa mudança, 
considerando, é claro, os projetos em disputa 
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no processo de reformulação curricular. 
Desse modo, ressalta-se a importân-

cia de estudar a mudança curricular pela 
ótica dos professores e que, no âmbito das 
relações heterogêneas de poder, fizeram 
parte desse processo de mudança e viveram 
o processo de produção do currículo. Buscar 
os sentidos que eles atribuem à reforma 
curricular, mobilizando suas memórias, nos 
leva a compreender o currículo para além 
das definições epistemológicas de disciplinas 
ou saberes a serem ensinados, mostrando-
nos os “bastidores” dessas reformas, o não 
escrito e o não publicizado, e as várias visões 
dos docentes sobre elas.

Considerando o potencial das pesquisas 
que trazem o professor – suas trajetórias 
de vida, sua participação na construção do 
currículo e suas memórias sobre profissão e 
vida –para o centro dos estudos curriculares, 
Goodson (2008) afirma que:

[...] as histórias de vida, as nar-
rativas representam mais do que 
memórias de tempos passados, 
por revelarem o poder atualizador 
da memória, bem como a possibi-
lidade de se reconhecer no docente 
a consciência de seu potencial e a 
presença de sonhos que inspirem 
suas práticas e a construção de sua 
identidade profissional. (p. 10).

Nessa perspectiva, o autor afirma que, 
para analisar o social e o político é necessário 
entender, antes, o pessoal e o biográfico e de-
fende a importância do emprego de narrati-
vas nas pesquisas que buscam compreender 
o currículo, a escola e a atuação profissional 
do docente. 

Para desenvolver uma pesquisa no 
campo da história do currículo, podemos 
recorrer, é claro, a uma série de documentos 
oficiais que, entre outras coisas, registram 
fatos, que nos trazem datas específicas, as 
reformulações operadas no currículo, bem 
como os nomes daqueles que participaram 
dessa reformulação. Contudo, o processo de 
reformulação como um todo, as disputas, as 
tensões que surgem no estabelecimento de 
uma nova proposta, os sentidos atribuídos 
à reforma são, freqüentemente, silenciados 
no documento oficial escrito. Considerando 
que o currículo expressa esses conflitos, 
não se pode ignorar o fato de que não só os 
documentos escritos testemunham sobre o 

processo de produção curricular, mas tam-
bém aqueles sujeitos sociais que estão direta-
mente ligados a esse processo constituem-se 
em uma fonte de estudos em potencial para 
quem busca entender historicamente o currí-
culo. Refiro-me aos docentes. 

Vemos despontar aí uma possibilidade 
fecunda de investigação no campo da histó-
ria do currículo, que traz o professor para o 
centro dos estudos curriculares, consideran-
do como objeto de estudo as experiências, 
as vivências, os sentidos que esses sujeitos 
atribuem a cada “novo” que se apresenta. 

Na segunda pesquisa em destaque, que 
se inscreve no campo da história da educação, 
ao enveredar também pelo estudo a partir 
das memórias, pretendia dar visibilidade às 
histórias de vida de professoras da Educação 
Infantil em Rio Branco, histórias essas que 
se constituem em uma fonte da qual jorram 
histórias produtoras de novos conhecimentos, 
novos no sentido de que, mesmo considerados 
por quem os viveu, não eram divulgados, publi-
cados e, assim, os conhecimentos advindos das 
histórias pessoais sempre estiveram presentes, 
porém, nem sempre visíveis.

Nessa perspectiva, acredita-se que, 
dentro do estudo desenvolvido, as narra-
tivas orais evidenciam e valorizam os seus 
narradores e suas histórias, constituindo um 
recurso fundamental no campo das pesqui-
sas educacionais, na medida em que torna 
possível, reflexões acerca das experiências 
vividas e a sua relação com a vida pessoal e 
profissional, a partir de memórias.

É nas diferentes temporalidades que a 
narrativa de vida da professora Ana (sujeito 
da pesquisa), contada pelo mergulho em suas 
memórias, enriquece o cenário da educação 
infantil acreana. Mais que simplesmente um 
gênero do discurso, a opção aqui foi usar a 
narrativa como o meio pelo qual a pessoa, 
se coloca como “cronista” de sua história, 
levando em conta o que disse Benjamim 
(1987): “nada do que um dia aconteceu pode 
ser perdido na história” (p.223). 

Essa opção explícita de trabalhar com 
narrativa vai ao encontro do que já disse 
Foucault (2009) ao defender a posição da 
necessidade de ouvir, escutar a criança, os 
loucos, os grupos excluídos, as mulheres e 
outras minorias.  Esta defesa no meio aca-
dêmico pouco a pouco começou a ganhar 
característica de ciência engajada e militan-
te. Uma militância que permitiu e permite 
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novas formas de pensar, sentir e conhecer. 
A investigação narrativa , como escolha 

metodológica, constitui-se em uma das for-
mas de pesquisa que vem se ampliando no 
meio acadêmico para estudar a experiência 
humana (DUTRA, 2002; GALVÃO, 2005), e 
também como destaca Aragão (2003), “por 
ser a forma pela qual nós, os seres humanos, 
experimentamos o mundo”, e acrescenta: “na 
vida não há fatos e sim histórias” (p. 375).

Benjamim (1994) considera a inves-
tigação narrativa um tipo artesanal de co-
municação que se reconstrói na medida em 
que é narrada, em vez de simplesmente ser 
a lembrança de uma experiência acabada. A 
narrativa é um acontecimento infinito, “sem 
limites, porque é apenas uma chave para 
tudo o que veio antes e depois”  (p.37), pois 
a experiência da narrativa também é uma 
experiência de quem a escuta, uma vez que o 
ouvinte, em vez de ser indiferente ou inatin-
gível, participa em todas as suas dimensões 
existenciais.  Ao considerar essa dimensão 
do mundo vivido, a narrativa me possibilita 
uma aproximação do outro, sem contudo, 
perder a sua característica distintiva, que é 
sua existência.

Segundo Galvão (2005), o termo inves-
tigação narrativa abrange a análise de bio-
grafias e de autobiografias, histórias de vida, 
narrativas pessoais, entrevistas narrativas, 
etnobiografias, etnografias, podendo incluir 
ainda, memórias populares e acontecimen-
tos singulares, inteirados num certo aconte-
cimento, estando portanto, ligada a uma face 
social elucidativa de uma situação pessoal ou 
distinta de uma dado momento da história.

Na área da educação, esta faceta social se 
evidenciou nos estudos com histórias de vida, 
surgindo então respostas à busca de meios 
alternativos para a geração de outro tipo de 
conhecimento sobre a profissão docente e as 
práticas próprias a esta função, tornando-se 
aparente sob diferentes prismas, e métodos e 
objetivos diversos. 

Considerações finais
Ao tomarem como base o referencial 

teórico-metodológico aqui explicitado, am-
bas as pesquisas evidenciam o potencial dos 
estudos que trazem a memória do professor 
para o centro das discussões, dando visibili-
dade às várias memórias individuais consti-
tuintes de uma memória coletiva. No que se 

refere aos estudos no campo da história do 
currículo, evidencia-se, portanto, que não 
são apenas os documentos oficiais escritos 
que poderão dar indícios das dinâmicas de 
seleção e de produção do conhecimento, mas 
também os próprios docentes dos cursos de 
graduação, que vivenciam, que elaboram, 
que realizam o currículo diariamente em suas 
práticas, sujeitos sociais ativos no processo 
de reformulação curricular. Nessa perspecti-
va, a memória assumiu um papel importante 
dentro da pesquisa desenvolvida, permitindo 
compreender como esses sujeitos significam 
ou ressignificam, no tempo presente, um 
vivido, neste caso a produção curricular do 
curso de Letras da UFAC, e todas as tensões 
e disputas existentes. 

Ao trazer para os estudos curriculares 
a narrativa desses docentes, encontra-se 
possibilidade de compreender o processo de 
produção curricular pela ótica do professor, 
associando dimensões simbólicas da memó-
ria (mais presentes nas narrativas orais) às 
dimensões que tendem a assumir um caráter 
mais material (constituídas pelas fontes 
escritas), numa dinâmica em que as vozes 
desses relatos atravessam toda a análise dos 
documentos escritos. Nesta articulação, essa 
dimensão simbólica da memória nos permite 
compreender como esses sujeitos significam 
ou ressignificam, no tempo presente, um 
vivido, neste caso a produção curricular, e 
todas as tensões e disputas existentes.

No que se refere à segunda pesquisa 
aqui mencionada, que buscava (re) construir 
a história da educação infantil em Rio Bran-
co, foi possível observar como a professora 
Ana, através de sua narrativa, pode rememo-
rar sua atuação profissional, ressignificar sua 
prática, colocar-se enquanto protagonista 
de sua história, dando destaque a sua atua-
ção pedagógica, reconstruindo, ao mesmo 
tempo, sua história e a história da Educação 
Infantil em Rio Branco- Acre. 

Foi possível observar, também, a partir 
dessas memórias, o quanto a história da 
professora Ana é, em certa medida, a história 
de muitas outras professoras, inclusive a da 
pesquisadora, histórias que unem sujeitos, 
espaços e tempos (passado-presente-futuro) 
e resultam em um tecido que se constitui em 
algo maior: a história da educação da infân-
cia. 
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O desafio de formar professores indígenas na área de ciências da 
natureza: a busca do caminho do meio entre mundos e ciências

Valquíria Garrote
Universidade Federal do Acre

Contextualizando a experiência 
apresentada

Os cursos superiores indígenas na 
maioria das universidades são novos, e pos-
suem diversas peculiaridades e ainda muitos 
desafios para seu desenvolvimento. Aliás, a 
palavra “desafio” é uma constante entre as 
experiências compartidas de formação e im-
plantação do ensino superior nas universida-
des brasileiras. O primeiro curso superior in-
dígena foi oferecido pela UNEMAT em 2001 
no Mato Grosso. Desde então muitos outros 
cursos superiores em vários estados foram 
implantados nas universidades brasileiras, 
e em sua grande maioria cursos específicos 
de formação de professores para o Ensino 
Básico de escolas indígenas. 

O Curso de Formação Docente para 
Indígenas é resultante de um percurso de 
lutas e conquistas dos movimentos indígena 
e indigenista1 para sua implantação na Uni-
versidade Federal do Acre- UFAC e ao final 
de 2012, serão concluídos os oito módulos 
que estão previstos dentro de seu Projeto 
Político Pedagógico (PPP). Ocasião esta em 
que aproximadamente cinquenta profes-
sores indígenas, representantes de dez, das 
quatorze etnias conhecidas do Acre, e uma 
do estado do Amazonas2, se formarão. Inte-
ressante registrar que nessa turma a maioria 
desses discentes atua em suas escolas nas 
aldeias, portanto, trata-se de uma formação 
em serviço e muitos atuam há mais de quinze 
anos como professores e alguns fazem parte 
de um grupo dos primeiros professores do 
estado do Acre, com mais de trinta anos de 
atuação profissional.

Durante os quatro anos de curso, os dis-
centes se deslocaram de vários municípios 
do estado e de suas Terras Indígenas – TIs, 
duas vezes ao ano para cursarem os módulos 
da fase presencial oferecidos em Cruzeiro 
do Sul – AC no Centro Multidisciplinar - 
Campus Floresta3. Os módulos presenciais 
foram intercalados com períodos em que os 
docentes se deslocaram rumo às TIs para a 
execução da fase intermediária.

O Curso prevê a formação de professo-
res indígenas para o Ensino Fundamental e 
Médio, com habilitação em uma das seguin-
tes áreas específicas: Linguagens e Artes 
(Língua Portuguesa e Artes), Ciências Sociais 
e Humanidades (História e Geografia) e 
Ciências da Natureza (Biologia e Matemá-
tica). Titulação: Licenciado em Educação 
Escolar Indígena com Habilitação em (área 
específica). E seguindo os moldes de outras 
licenciaturas indígenas, o curso divide-se 
em duas etapas, e dentro dos quatro anos 
previstos, dois foram destinados ao Núcleo 
Geral, e os dois últimos anos aos Estudos 
Aprofundados, etapa essa que os discentes 
optaram por uma das licenciaturas e estuda-
ram conteúdos específicos da área.

Embora o Acre tenha sido, pode-se 
assim dizer, pioneiro e referência quanto à 
educação escolar indígena no Brasil, o curso 
superior tardou a ser conquistado. E após 
sua implantação na Universidade Federal 
do Acre, o curso de Formação Docente para 
Indígenas ainda enfrenta muitos obstáculos 
para sua execução, reconhecimento e con-
quista de espaço dentro da universidade. 
Em termos de infraestrutura, ocorre a 
inexistência de um espaço identificado para 
a execução dos módulos presenciais com a 
suficiente disponibilização de salas de aula 
no recente criado Campus da Floresta. Outro 
ponto é a falta de um espaço adequado para 
a manutenção dos discentes na cidade que 
necessitam de alojamento e alimentação, 
estando até então a mercê de licitações de 
espaços nem sempre adequados para o 
atendimento dessa demanda. Para os deslo-
camentos dos discentes das TIs, (as quais em 
sua grande maioria o acesso se dá por rios) 
à Cruzeiro do Sul – AC é necessário todo um 
aporte em termos de transporte, tais gastos 
são custeados por bolsas financiadas pela 
universidade, as quais os discentes recebem 
no início e ao final dos módulos presenciais. 
E em momentos pontuais os discentes con-
tam com o auxílio da Secretaria de Estado de 
Educação e Esporte, com o fornecimento de 
combustível e de materiais de consumo. Já 
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durante as fases intermediárias, é necessário 
garantir condições aos docentes para que 
estes cheguem e se mantenham nas terras 
indígenas, para o acompanhamento do 
desenvolvimento de pesquisas e de ativida-
des propostas nos módulos presenciais. O 
curso atualmente conta com apenas quatro 
professores e para sua execução, é necessário 
contar com a parceria e a colaboração de 
professores de outros cursos da UFAC – dos 
campi de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco, 
professores de outras Instituições de Ensino 
Superior, além de profissionais que atuam 
em programas de educação de organizações 
indigenistas, que também demanda gastos 
com passagens e diárias. Vê-se que em ter-
mos de infraestrutura e logística é um curso 
diferenciado e que exige certo investimento 
por parte da universidade e do Estado.

O Ministério da Educação - MEC é o 
órgão que gerencia os recursos financeiros, 
através da Secretaria de Educação Conti-
nuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
– SECAD, assim como dá as diretrizes para 
as universidades federais brasileiras e a edu-
cação escolar indígena em nível nacional4. 

Hoje, no Brasil, ainda não existe uma política 
pública efetiva para financiar a manutenção 
dos cursos de formação de professores nessas 
universidades. Tal financiamento vem sendo 
feito através de um edital específico de apoio 
às Licenciaturas Indígenas (Programa de 
Incentivo às Licenciaturas Indígenas, PRO-
LIND), o qual foi acessado pela coordenação 
do nosso curso em 2009 e que atualmente 
também se encontra fragilizado na questão 
de repasse de verbas aprovadas no projeto. 

Como dito anteriormente, são muitos os 
desafios a serem transpostos, e acima foram 
citados resumidamente àqueles relativos à 
infraestrutura, aos recursos financeiros e hu-
manos para a implantação e execução de um 
curso superior indígena na UFAC. Contudo, 
quero aqui destacar outra ordem de desafios 
a serem superados relativos à prática do-
cente, que perpassam pelo currículo e seus 
fundamentos. Assim como as conseqüências 
e as relações dessa prática no âmbito univer-
sitário e fora deste, chegando às Terras In-
dígenas, às aldeias e ainda entendendo esse 
caminho como uma via de mão dupla – o que 
é trazido das aldeias para a discussão em sala 
de aula e o que se leva. Essa reflexão preten-
de abordar mais especificamente as questões 
relativas à área de Ciências da Natureza, pela 

qual, ainda que informalmente dentro da 
estrutura da universidade, sou a responsável 
e também docente. 

Os desafios a serem superados na 
prática docente

Ao se referir à Educação Escolar Indíge-
na, de imediato se pensa em uma educação 
intercultural, diferenciada, bilingue e espe-
cífica. Nesse sentido, o currículo que guia 
a formação em licenciatura indígena, deve 
seguir tais fundamentos, e dar a mínima 
garantia de que estes serão desenvolvidos 
e inclusive a partir do protagonismo dos 
próprios discentes no processo formativo. 
Durante o curso esse protagonismo teve 
lugar principalmente em três ocasiões como 
Os Encontros com os Conhecimentos, dos 
quais, fiz parte da organização e coordenação 
em que se propôs o estudo e a revisão do PPP 
a partir das demandas apresentadas pelos 
discentes em consonância com os projetos de 
suas comunidades. Os resultados obtidos a 
partir das discussões nos grupos de trabalho 
e na plenária desses encontros foram organi-
zados em forma de relatórios e que servirão 
de base na revisão do PPP, além de oferecer 
subsídios para as pequenas e possíveis mu-
danças durante o curso em andamento.

Pode parecer redundante, afirmar que a 
formação de professores indígenas dentro da 
área de Ciências da Natureza deve partir de 
uma perspectiva diferenciada, contudo, essa 
necessidade se reafirma para que haja a pos-
sibilidade de desconstrução do que a própria 
Ciência afirma como “Ciência” e construção 
“única” de conhecimento e claro que em um 
curso de licenciatura indígena esse pressu-
posto, no mínimo, deve ser questionado. Esse 
questionamento está sugerido no título desse 
artigo quando opto por tratar de “Ciências” ao 
invés de “outros saberes”, ou “conhecimentos 
tradicionais”. E no mínimo significa assumir 
uma posição contrária àquela assumida pela 
ciência que trata de forma pejorativa, outras 
formas de conhecimento. Ao mesmo tempo é 
preciso cuidar para que sutilmente esse jogo 
de poder não prevaleça, ao “cientificizar” os 
conhecimentos indígenas ou de populações 
tradicionais, como se estes tivessem enfim 
alcançado o mesmo “status” de ciência, 
obedecendo a critérios de cientificidade do 
conhecimento que definem não só o que é 
ciência, mas o que é conhecimento válido. E 
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como é colocado por SANTOS e MENESES, 
(2010) na obra Epistemologias do Sul, trata-
se de propor um pluralismo epistemológico a 
partir da diversidade do mundo em que se re-
conheça a existência de múltiplas visões que 
contribuem para a construção de diferentes 
conhecimentos. Pois, ainda como coloca 
(SANTOS, 2005, p.21) a ciência ao se firmar 
como única forma de conhecimento válido 
se opõe aos conhecimentos que apresentam 
continuidade entre sujeito e objeto, entre 
natureza e cultura, entre homens e mulheres 
e entre os seres humanos e todas as outras 
criaturas 

Dessa forma a discussão deveria iniciar 
como uma questão que a precede, que é a 
própria existência de áreas dentro do PPP do 
curso e a existência de uma área como a de 
Ciências da Natureza. Essa área engloba as 
ciências biológicas e as ciências exatas (física 
e química e aqui a matemática é também 
incluída nessa área), que ao interagirem 
tentam explicar os fenômenos relacionados 
direta e indiretamente à vida e produzem 
novas tecnologias na busca de resposta e 
superação de problemas específicos e como 
cita CHÁVEZ (2001, p. 41), “este é um dos 
campos mais abandonados no qual se requer 
mais trabalho de aproximações e diálogos 
de saberes, pois o conhecimento indígena 
não se transmite através de generalizações 
e leis naturais”. A justificativa para o ensino 
de ciências reside nas necessidades de com-
preensão por parte dos povos indígenas de 
novas situações impostas pelo contato, em 
que um gama de ferramentas tecnológicas 
é apresentado, assim como compreender as 
transformações ocorridas no mundo pelo 
avanço desses conhecimentos científicos e 
tecnológicos, com os quais mantém relações 
positivas e também negativas (BRASIL, 
1998, p. 254 e 255).

Buscando aproximar-se da complexa 
realidade que não permite compartimenta-
lizações para seu entendimento, o PPP do 
curso propõe a articulação e o diálogo dessas 
áreas através de eixos integradores e se pos-
sível entre os próprios eixos. E assim estão 
presentes os eixos: Múltiplas Linguagens, a 
Escola Indígena e seus Sujeitos e o Sócio-am-
biental, cujo diálogo deve ocorrer através da 
interdisciplinaridade no desenvolvimento 
das disciplinas durante o processo formativo. 
O que na realidade se realizou muito pouco, 
já que a própria Matriz Curricular não reflete 

e não permite a realização de grande parte do 
que é posto pelas bases conceituais do PPP, 
e, sobretudo a interdisciplinaridade. Contu-
do, dentro dos tópicos no PPP do curso que 
discorre sobre o Currículo e a Perspectiva 
Interdisciplinar, é citado que a pesquisa é 
colocada como a saída (...) “para as dificul-
dades que serão encontradas e os cuidados a 
serem tomados quando se busca o fazer pe-
dagógico por meio da interdisciplinaridade. 
Nesse sentido aponta-se para a necessidade 
de uma atuação por meio da pesquisa” (FA-
ZENDA, 2004, p.124 apud UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ACRE, 2007, p.66). De forma 
que a pesquisa contribua em muitos aspec-
tos para um profissional flexível, reflexivo 
e pesquisador de sua prática e realidade, 
desenvolvendo uma dinâmica de trabalho e 
um movimento em torno de temas relevantes 
para os discentes e suas comunidades. E de 
fato, pode-se dizer que a expressão mais 
concreta da interdisciplinaridade durante 
o curso e desse possível e esperado diálogo 
se deram pelos temas e o desenvolvimento 
dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) 
propostos pelos próprios discentes dos quais, 
a grande maioria na área de Ciências da 
Natureza, foi proposto durante as disciplinas 
de Projeto de Pesquisa I e II e desenvolvidos 
durante os Estágios Supervisionados I, II e 
III, como será apresentado e discutido mais 
adiante. 

De qualquer forma a questão sobre 
a existência de uma área que abrange os 
conhecimentos das Ciências da Natureza no 
curso indígena nos leva para uma discussão 
de cunho epistemológico e antropológico. 
Pois como vêm apontando diversos autores, 
como Viveiros de Castro (2002) e Descola, 
(2000) que ao estudarem as cosmologias 
ameríndias, percebem nestas, imagens da 
natureza e da sociedade bem distintas, em 
que os limites entre natureza e cultura não 
são os mesmos identificados pela sociedade 
ocidental.

Após tais considerações, outro ponto a 
ser observado é a discussão sobre a intercul-
turalidade, a qual passa também em grande 
medida pelos pesos que são dados aos conhe-
cimentos acadêmicos e aos não acadêmicos 
e seus embates no âmbito universitário. E 
embora as bases conceituais do PPP preco-
nizem a interculturalidade como base para a 
formação, a própria estrutura da universida-
de e a pouca flexibilidade para construção de 
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um currículo durante o percurso que o torne 
mais próximo ou que parta da realidade 
indígena e das demandas desses povos, já se 
sobrepõe, ou mesmo impõe um determinado 
viés nessa proposta intercultural entre o 
pensamento/conhecimento não indígena e o 
indígena. 

O que se observa é que os desafios peda-
gógicos estão intrinsecamente relacionados 
aos desafios epistemológicos estruturantes 
da universidade e dos conhecimentos ditos 
universais e o (re)conhecimento de outros 
saberes e outras formas de construção dos 
conhecimentos. E mais uma vez não se res-
tringem à estrutura do currículo, mas passa 
também pela formação dos formadores, os 
quais apresentam limitações para transitar 
entre formas diferentes de pensar, já que 
todo o percurso de formação destes foi 
guiado pela lógica da ciência ocidental. A 
seguir para exemplificar o que coloco acima, 
selecionei um dos vários trechos presentes 
no PPP que tratam de tais fundamentos que 
dão as diretrizes para uma abordagem mais 
plural dos conhecimentos: 

(...) e é neste sentido que neste Cur-
so novas posturas teóricas certa-
mente serão elaboradas, uma vez 
que sua proposição se efetiva no 
fazer e aprender, na troca de sa-
beres, na interculturalidade e no 
trânsito interciências.” (UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO ACRE, 
2007, p.63).

E a ementa de uma disciplina na área de 
Ciências da Natureza - Medicina da Floresta: 
plantas e animais medicinais:

- Estudo e classificação de princí-
pios ativos encontrados nas plan-
tas e animais medicinais da flo-
resta. Etnobotânica, conhecimento 
local e conhecimento universaliza-
do de plantas com propriedades 
curativas. Formas de cultivo, co-
lheita e coleta, armazenamento e 
preparação, desde o produto natu-
ral ao produto acabado. Etnozoo-
logia, conhecimento local e conhe-
cimento universalizado de animais 
com propriedades curativas. Pro-
cessos de captura, coleta das se-
creções e propriedades, armaze-
namento e preparo de substâncias 
através de procedimentos nativos 
e da ciência “ocidental”. Toxicolo-
gia de plantas e de secreções. Uso 

de plantas e animais nas práticas 
sociais de saúde. Registro e pa-
tenteamento de saberes nativos. 
Legislação para uso, manejo, pro-
dução e comercialização. Licencia-
mentos e autorizações. OMS. CNS. 
CRM (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ACRE, 2007).

Nota-se que apesar dos termos aqui 
utilizados como: etnobotânica, etnozoologia, 
o que prevalece é a forma de pensamento 
científico ocidental, pois como coloca CAM-
POS, (2006, p.40): 

Vê-se então a criação de uma 
grande quantidade de termos que 
a partir do referencial da acade-
mia, “enxergaram” divisões dis-
ciplinares nas formas de saber do 
“outro”, culturalmente considera-
do. Onde o prefixo etno- “protege” 
a douta ciência, no entanto o sufixo 
conserva certa hierarquia - senão 
autoridade - de especialidades que 
devem ser reconhecidas.

E embora as etnociências representem 
um caminho interessante de aproximação 
entre as ciências naturais e humanas, inclu-
sive um caminho por mim trilhado, esse as-
pecto levantado por CAMPOS (2006, p. 40) 
é um importante alerta para quem se propõe 
a seguir os caminhos das etnociências, ob-
servando os cuidados necessários para que o 
ético não prevaleça sobre o êmico5 ou ainda 
como propõe CAMPOS (2002), que se realize 
uma etnografia de saberes.

E o exemplo acima colocado é bem 
representativo, pois dentro do percurso 
formativo, esta foi uma das disciplinas que 
despertou certa resistência por parte dos 
discentes, justamente por envolver aspectos 
ligados “ao segredo e ao sagrado”, à espiri-
tualidade dos povos. A ementa não expressa 
esse cuidado, deixando de considerar as 
cosmologias, ou os valores espirituais da 
biodiversidade, pontos tão significativos ao 
tratar da medicina tradicional ou da floresta, 
dando ênfase à relação dos conhecimentos 
desses povos com questões mais utilitaristas 
e econômicas e suas conseqüências no campo 
do direito. 

A busca do caminho do meio
O que me levou a escrever esse artigo 

foi a possibilidade de refletir sobre a prática 
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de ensino e aprendizagem, e socializar o 
que representa antes de tudo, um desafio 
particular. Refletir sobre um processo de 
construção e desconstrução. Construção de 
caminhos para ensinar, desconstrução de 
conceitos para aprender e vice-versa na área 
de Ciências da Natureza no Curso de Forma-
ção Docente para Indígenas.

Os pontos de partida para a prática do-
cente dentro do curso foram as bases concei-
tuais previstas no Projeto Político Pedagógico 
do curso, o qual por sua vez está amparado 
em vasta bibliografia e no Referencial Cur-
ricular Nacional Indígena – RCNEI. Sendo 
esse último, o único documento apresentado 
como uma proposta oficial do governo para 
os conteúdos, disciplinas e de estruturação 
curricular para as escolas indígenas. Repre-
senta um marco para diminuir a distância 
entre os discursos conceitual/legal e as ações 
efetivamente postas em prática na sala de 
aula das escolas indígenas, sendo a base da 
construção da escola de forma que atenda 
aos anseios e demandas de cada comunidade 
(BRASIL, 2002, pags. 11 e 13). 

Ao considerar os fundamentos epis-
temológicos e antropológicos colocados 
anteriormente, vê-se que a formação de 
professores indígenas parte de conflitos 
entre fronteiras, entre mundos e nos leva a 
questões inquietantes: o que ensinar, como 
ensinar em um curso superior indígena? 
Ligadas não apenas aos conteúdos, mas à 
metodologia empregada que não considere 
apenas as formas de enxergar o mundo, de 
construir conhecimentos através de suas óti-
cas específicas, mas que permita diferentes 
formas de expressão e registro. E esse, é tam-
bém (e mais um) grande desafio que envolve 
inclusive, tempos e espaços diferenciados. 

Dessa forma, ao apresentar a experiên-
cia por mim vivenciada, busco discutir as 
bases nas quais a formação de professores 
indígenas deve se apoiar (ou nas quais me 
apoiei), para lograr o diferenciado na área de 
Ciências da Natureza, postuladas no PPP e 
discutidas acima e agora, apresento a tradu-
ção prática realizada desses apontamentos 
teóricos.

As disciplinas que ministrei no curso, 
abordaram de forma interdisciplinar temas 
relacionados ao Ambiente e à Saúde, que mo-
bilizaram prioritariamente conhecimentos 
da biologia, ecologia, mas também conheci-
mentos sobre os aspectos históricos, sociais 

e políticos sendo que a Legislação específica 
ou aspectos do Direito deram suporte aos 
primeiros temas, tendo momentos que esse 
foi desenvolvido de maneira mais específica. 
Embora pudesse discutir cada disciplina 
aprofundando a abordagem metodológica, 
nos resultados e nas discussões que surgiram 
em sala de aula e nas experiências da fase in-
termediária, optei por realizar essa reflexão 
de forma mais ampla e como venho ao longo 
do texto, pontuando os desafios e a busca de 
superá-los. Então apresento em linhas mais 
gerais o recorte teórico e a metodologia ado-
tados e a opção de partir de questões gerado-
ras e reflexivas sobre um contexto específico 
e a condição/atuação do professor, o que de 
certa forma proporcionou a ligação entre as 
disciplinas no percurso formativo. No qual 
se buscou o diálogo ou o “caminho do meio” 
entre ciências (ou saberes) e concepções de 
mundo, e entre a aldeia e a sala de aula na 
universidade. 

Inicio expondo sobre o contexto especí-
fico ao qual me refiro acima, que é o estudo 
do território e da experiência prática do coti-
diano. Entendendo a territorialidade como:

uma abordagem que permite não 
só recuperar e valorizar uma 
história de ocupação de um de-
terminado grupo indígena, mas 
também obter uma melhor com-
preensão dos elementos culturais 
em jogo nas experiências de ocu-
pação e gestão territorial (GAL-
LOIS, 2004, p.37).

Importante que antes de dar continui-
dade ao objeto em questão sobre o qual se 
propõe o estudo e a contribuição da área 
de Ciências da Natureza para este, realizar 
a contraposição entre terras indígenas e 
território, sendo que a primeira diz respeito 
a “um processo político-jurídico conduzido 
pela égide do Estado e a segunda, à vivência, 
culturalmente variável, da relação entre e 
uma sociedade específica e sua base territo-
rial” (GALLOIS, 2004, p.39).

Como fruto da “Aliança dos Povos da 
Floresta” tem-se o estabelecimento de no-
vas relações das populações tradicionais e 
povos indígenas da Amazônia com o Estado 
brasileiro, repercutindo na legislação e nos 
processos de redistribuição territorial a favor 
desses grupos sociais, com a demarcação de 
grande número de terras indígenas, estabe-
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lecendo novas territorialidades locais e de 
identidades lingüísticas e culturais (MONTE, 
2003).  

E no processo de homologação das 
terras indígenas como é assinalado por 
GALLOIS, (2004 p. 37) é preciso levar em 
consideração: 

(...) quatro dimensões distintas, 
mas complementares, que reme-
tem às diferentes formas de ocu-
pação e apropriações indígenas de 
uma terra: as terras ocupadas em 
caráter permanente, as utilizadas 
para suas atividade produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a 
seu bem-estar e as necessidades a 
sua reprodução física e cultural.

Sendo que o contato é uma expe-
riência que acrescenta novos elementos à 
territorialidade levando á criação de novas 
estratégias, que impõe a necessidade de 
elaborar conhecimentos acerca da lógica do 
território demarcado e seus limites fixos e 
que para muitos povos essa noção era então 
inexistente, tendo como base outras lógicas. 
Contudo, “há a criação de um espaço político 
após a demarcação das terras indígenas, e 
que redefine as relações entre as sociedades 
indígenas, sociedade envolvente e as forças 
de mercado” (MONTE, 2003, p.14). 

E quando me refiro anteriormente à 
condição do professor, dentro desse contexto 
acima descrito, busco também me embasar 
no que postula os Referenciais para a Forma-
ção de Professores Indígenas (2002, p.20) o 
qual coloca:

Os professores indígenas são me-
diadores, por excelência das re-
lações sociais que se estabelecem 
dentro e fora da aldeia, por meio 
também da escola. Assim, eles ou 
elas têm uma função social distin-
ta dos professores não-índios, pois 
assumem, muitas vezes, o papel de 
intérpretes entre culturas e socie-
dades distintas. (...) Têm assim a 
complexa tarefa de protagonizar 
os processos de reflexão crítica 
sobre os diversos tipos de conheci-
mentos a serem estudados, inter-
pretados e reconstruídos na esco-
la: os normalmente denominados 
conhecimentos “universais”, trans-
mitidos pela instituição escolar, 
e os denominados conhecimentos 

“próprios”, “étnicos” ou “tradicio-
nais”, a serem pesquisados, regis-
trados, sistematizados e reinter-
pretados no processo intercultural.

E foi a partir da ideia de “dentro e fora” 
da aldeia ou da terra indígena com sua deli-
mitação, e ainda tendo o professor o papel de 
interlocutor, de transeunte entre realidades 
e sociedades que serviram de base, de guia 
para o planejamento e desenvolvimento das 
disciplinas que ministrei. Contudo, faço a 
ressalva que esses limites não são estanques 
e aqui foram ou são usados como um princí-
pio didático.

As ciências exatas possuem uma carga 
horária significativa dentro do PPP do curso, 
e a proposta de trabalho para o desenvolvi-
mento dessas se deu a partir da experiência 
prática do cotidiano, partindo do concreto 
para algumas tentativas de abstração e teo-
rização. Como exemplo do desenvolvimento 
dessa proposta, no momento de planejar 
alguns dos módulos da etapa de Estudos 
Aprofundados, houve o diálogo com outros 
professores e a orientação conjunta de 
aproximar os conteúdos entre as disciplinas 
a partir de temas geradores, como uso da 
biodiversidade, áreas produtivas, constru-
ções, confecção de artefatos, cosmologias e 
calendários da vida.

A seguir apresento resumidamente 
como as disciplinas que ministrei foram 
desenvolvidas seguindo etapas mais ou 
menos comuns. O primeiro passo foi o de 
situar os discentes nas propostas das disci-
plinas e estimulá-los a pensar no seu papel 
e no da escola indígena frente às temáticas 
em questão (Citando como exemplo das 
temáticas discutidas: Medicina Tradicio-
nal e Medicina Convencional; Agricultura 
Moderna, seus impactos e a Agricultura 
Tradicional). Após o primeiro contato com 
as disciplinas seguiu-se para outra etapa que 
corresponde ao diagnóstico com o apoio de 
questões problematizadoras e de estímulo, 
os discentes foram estimulados a realizar a 
sistematização dos elementos dos relatos de 
suas vivências e dos dados sobre os temas 
específicos tratados em cada disciplina. Es-
sas atividades ocorreram de várias formas: 
individualmente, em duplas ou em grupos. 
A realização dos trabalhos em grupos ou 
duplas, considerando a etnia e a TI, foi uma 
estratégia importante para as discussões e 
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desenvolvimento dos temas e esclarecimen-
tos de dúvidas entre os próprios discentes, 
ao considerar os problemas de compreensão 
relativos ao uso da língua portuguesa. Após a 
etapa de diagnóstico e sistematização, foram 
realizadas as apresentações, a socialização 
dos produtos, que variaram de simples res-
postas às perguntas de estímulo, desenhos, 
mapas das TIs, seguidas da discussão, nas 
quais pudemos levantar os problemas/
potenciais, estratégias de gestão, aspectos 
culturais e sociais comuns e os específicos 
das TIs ou aldeias. Discutindo possíveis in-
tervenções e que se materializaram na forma 
de planos de aula, transpondo essa discussão 
para seus alunos nas escolas indígenas. 
Destacando nessas discussões e reflexões um 
forte componente relativo á gestão territorial 
e ambiental. Termos já muito familiares a 
esses professores indígenas, considerando a 
atuação de instituições não governamentais e 
governamentais, com a realização de oficinas 
para a elaboração dos etno–mapeamentos/
zoneamento, oficinas de gestão territorial 
promovidas pela OPIAC/CPI-AC, assim 
como a formação de agentes agroflorestais, 
sendo que muitos deles são ou foram alunos 
das escolas indígenas, e da atuação conjunta 
desses atores sociais na mediação de proble-
mas relativos ás questões de território e am-
biente assim como a perspectiva de recursos 
naturais e seu manejo. 

Outro ponto a ser destacado no percur-
so formativo dos alunos de Ciências da Natu-
reza foi a integração entre as disciplinas de 
Estágio Supervisionado I, II e III aos temas 
de Trabalho de Conclusão de Curso. A prin-
cipal questão é como os temas abordados por 
eles em suas pesquisas poderiam refletir tais 
condições e preocupações e como levar essa 
discussão para a escola. A orientação geral 
para o planejamento e desenvolvimento dos 
planos de aulas que foram desenvolvidos nas 
séries iniciais e finais do ensino fundamental, 
foi a problematização com os alunos e de-
mais atores sociais e as atividades iniciassem 
em espaços fora da sala de aula, (floresta, 
quintais, roçados, etc) em que seus alunos 
munidos de pré roteiros elaborados para as 
atividades, realizassem a observação e coleta 
de dados para a discussão em atividades que 
se seguiram e se complementaram, com a 
participação dos velhos e outros atores da 
comunidade. E assim os alunos e professores 
realizaram suas pesquisas integradas ao pro-

cesso de ensino-aprendizagem nas escolas 
indígenas. As atividades realizadas produ-
ziram dados complementares, desenhos, 
tabelas, mapas, os quais foram integrados 
às pesquisas dos discentes enriquecendo a 
discussão do TCC com a reflexão de alunos, 
professores e outros atores sociais das comu-
nidades. 

Os temas dos TCCs foram variados, mas 
parte desses temas trouxe como pano de 
fundo em seu desenvolvimento, o contexto e 
as questões impostas pela condição do limite 
territorial. A gestão ambiental e territorial, o 
uso dos recursos e da relação, acima colocada, 
entre o interno e o externo, o papel do pro-
fessor em trazer para a escola e comunidade, 
tais discussões e reflexões.  Dessa forma a 
intenção foi extrapolar o simples registro de 
conhecimentos sobre as espécies usadas para 
os diversos fins, e também refletir sobre as 
pressões sobre os recursos, a partir de algu-
mas relações de mercado, ou em decorrência 
de atividades no entorno dessas terras indí-
genas. As dissertações que se propuseram 
a realizar essa discussão trataram de temas 
sobre o uso e manejo dos recursos para di-
versos fins, estudo dos sistemas produtivos 
e alimentares, dietas, roçados, quintais, 
medicina tradicional, entre outros. Nessas 
discussões buscou-se também o registro 
dos conhecimentos tradicionais como os 
aspectos ligados aos mitos, à manutenção da 
agrobiodiversidade e ao conhecimento das 
variedades tradicionais e seu manejo. Du-
rante as discussões foram revelados alguns 
conflitos ligados à concepção de mundo, 
em que o manejo, ou técnicas diferentes de 
plantios, apesar de necessárias, por exemplo, 
não se adéquam ao pensamento dos mais ve-
lhos e de algumas famílias das comunidades, 
revelando os desafios enfrentados pelos pro-
fessores e agentes agroflorestais e de saúde. 
Embora tenha havido uma forte influência 
da ciência ocidental na estrutura e na reda-
ção das dissertações, foram considerados 
espaços (mesmo que ainda mínimos) para 
as manifestações próprias, para expressar e 
registrar os conhecimentos e os resultados 
das pesquisas realizadas. Os alunos foram 
incentivados a falar sobre seu percurso e o 
envolvimento com o tema em questão (se 
possível em sua língua materna, quando fa-
lante), a trazer os aspectos históricos de seu 
povo e sobre a reconquista dos territórios, ou 
parte deles, a narração foi feita em primeira 
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pessoa, sendo que partes de algumas dis-
sertações foram escritas na língua materna, 
principalmente nas dissertações que tratam 
sobre plantas medicinais. 

Sendo assim, o caminho do meio ao qual 
me refiro busca aprendizados mútuos e hori-
zontes alargados. Acredito haver um longo 
percurso para o que Ensino Superior Indíge-
na atenda e reflita os anseios e as demandas 
dos diferentes povos indígenas. Para tanto, a 
continuidade da construção desse caminho 
se faz necessária para o diálogo e interações 
(mais positivas) entre visões de mundo e en-
tre as formas diferenciadas de construção de 
conhecimento. E ao apresentar a vivência, e 
socializar a reflexão sobre a tradução prática 
do PPP do curso, espero ter dado mais alguns 
passos em direção a essa busca.

 
Notas
1  Aqui especificamente representados pela Organização de 
Professores Indígenas do Acre – OPIAC e pela Comissão Pró
-Índio – CPI/AC, que se articularam junto à Secretaria de Es-
tado de Educação do Acre e da UFAC, organizando seminários 
para a discussão das demandas dos povos indígenas do Acre 
pelo e para curso superior para a formação de professores in-
dígenas. De forma que dessem continuidade aos seus estudos 
preparando-os para lecionar nos anos finais do Ensino Fun-
damental e Ensino Médio em suas Terras Indígenas, em suas 
escolas, garantindo seus direitos previstos pela Constituição 
Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN – Lei 9.394/1996), em desenvolver uma 
educação escolar indígena bilingue, diferenciada, intercultu-
ral e específica.

2  O Vestibular ocorreu no primeiro semestre de 2008 e fo-
ram aprovados 60 alunos representantes dos seguintes povos: 
Ashaninka, Shawãdawa, Puyanawa, Nukini, Shanenawa, Kaxi-
nawá, Katukina, Jaminawa, Manchineri, Yawanawá, vindos 
de diferentes Terras Indígenas de todo o Acre e Marubo – AM. 
 
3  A presença da Universidade Federal do Acre em Cruzeiro 
do Sul se dá desde a década de 80 com o oferecimento inicial 
dos cursos para a Formação de Professores em Licenciaturas 
Curtas e posteriormente em Licenciaturas Plenas e o Curso 
Regular de Pedagogia. Contudo, a estrutura física do Campus 
Floresta de Cruzeiro do Sul da Universidade Federal do Acre, 
é recente, nasceu inclusive dentro de um desejo de ser uma 
universidade autônoma, a “Universidade da Floresta”, na qual 
a proposta era designar o mesmo status aos conhecimentos 
tradicionais e aos conhecimentos ditos universais. Mas esta 
proposta foi abraçada pela UFAC e registra-se a criação do 
campus em 2005 e início de funcionamento em 2006, atual-
mente conta com XX cursos de graduação e com um total de 
XX alunos, sendo que entre esses cursos, está o Curso de For-
mação Docente para Indígenas o qual teve início no ano de 
2008, com 56 alunos.
 
4  Segundo o Decreto Presidencial nº 26, de 1991 atri-
bui ao MEC a competência para integrar a educação escolar in-
dígena aos sistemas de ensino regular e se beneficiar de todos 
os programas de apoio mantidos por este ministério e pelas se-
cretarias estaduais e municipais de educação. Os artigos 78 e 
79 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 
– Lei 9.394/1996) tratam especificamente da educação esco-
lar indígena e se referem ao apoio governamental à educação 
intercultural e que este deve dar-se tanto técnica, quanto fi-
nanceiramente e reafirma a necessidade do ensino das línguas 

indígenas no ambiente escolar, algo nunca antes imaginado 
no período anterior à Constituição de 1988 (BRASIL, 2002, 
pag.32). Assim como o Plano Nacional de Educação (PNE – 
Lei 10.172/2001) é um documento importante para a reflexão 
sobre as práticas governamentais referentes à educação esco-
lar indígena (FERREIRA E BARBOSA, 2009, pag.94).

5  “Interpretações êmicas refletem categorias cognitivas e 
lingüísticas de populações tradicionais, enquanto interpre-
tações éticas são as desenvolvidas pelos pesquisadores com 
propósitos analíticos. É natural que essas duas categorias se 
obscureçam com certa freqüência, uma vez que os indivíduos 
pertencentes à culturas distintas inevitavelmente pensem e 
expressam-se através de realidades cognitivas diferentes. Para 
que interpretações mútuas aconteçam, realidades precisam 
ser compartilhadas” (POSEY, 1992, p.21-34)
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Ás Áfricas por Amós Tutuola e Amadou Hampâté Bâ

Valter Frazão da Silva¹ 
Vanessa Nogueira de Oliveira² 
Gerson Rodrigues Albuquerque³ 
Universidade Federal do Acre

Um encontro com as Áfricas
Começamos este ensaio, fazendo um 

relato de nosso primeiro contato com uma 
África até então desconhecida por nós. Fala-
mos isso, porque ao iniciarmos a disciplina 
Arte e História da África negra, imaginá-
vamos um continente pobre e miserável, 
trazíamos conosco a imagem de um deserto, 
uma savana habitada por animais selvagens, 
com homens avessos a civilização, escravos, 
coitados e infelizes.

Porem, grande foi a nossa surpresa, ao 
perceber que a África não é um lugar homo-
gêneo, há também uma África rica, homens 
brancos e negros. Comunidades que vivem 
em perfeita harmonia e outras bem confli-
tuosas. Carregam consigo valores comuns, 
e crenças bem diferentes das ocidentais. São 
homens e mulheres inteligentes, guerreiros, 
criativos e poliglotas.

Nossas leituras sempre orientadas pelo 
professor Dr. Gerson Rodrigues Albuquer-
que, eram carregadas de descobertas. Duas 
delas merecem destaque, pois são as fontes 
de nossos estudos, “O bebedor de Vinho de 
Palma” de Amos Tutuola com Tradução de 
Maria Helena Rodrigues e “Amkoullel, o 
menino fula” de Amadou Hampâté Bâ com 
tradução de Xina Smith de Vasconcelos. 
Obras literárias estas, que nos permitiu co-
nhecer uma África diferente daquela que se 
fazia presente em nosso imaginário.

Não há apenas uma África
“Las formas del arte africano no 
se caracterizan em modo alguno 
por uma unidad de estilo, y sería 
erróneo pensar que todas ellas tie-
nen um alcance y uma orientación 
idênticos. Toda cultura es resulta-
do de múltiples correntes, a veces 
incluso aparentemente contradic-

torias, y Africa no es una excepción 
a tal regla” (publicación mensual 
de La UNESCO, 1977, p. 12).

Ao falar de África é preciso levar em 
consideração o que diz esta citação, por en-
tender justamente que cada cultura tem sua 
especificidade. Todas as culturas e, é claro, 
com certeza a africana tem as suas maneiras 
de se expressarem na arte, conseqüentemen-
te, deveriam ter também suas formas parti-
culares de serem analisadas ou julgadas, já 
que estamos falando de culturas e não de 
uma única cultura. 

Há muito tempo a cultura ocidental 
tinha esse habito: analisar a cultura alheia 
com seus valores. Ou seja, segundo seus 
princípios estéticos, religiosos e morais. E 
conforme seus julgamentos, aquelas culturas 
que não seguiam seus princípios não tinham 
o menor valor, eram inferiores ou ainda não 
haviam sido civilizadas. E com certeza esse é 
o caso da África.

O artigo publicado pela UNESCO por 
Ola Balogun nos direciona como devemos 
analisar a arte africana. Balogun comenta 
que o espaço e a motivação na arte africana 
não se parecem a nenhuma outra forma de 
arte e que é importante conhecermos “as 
Áfricas” antes de interpretá-las com um 
olhar ocidental. 

Foi partindo desse viés que analisamos 
as obras literárias dos africanos: Amos Tu-
tuola e Amadou Hampaté Bâ. Cabe frisar 
que a analise aqui apresentada não traz um 
estudo fechado como uma verdade única, 
mas suposições e indagações que variam de 
acordo com a interpretação de cada leitor, e 
isto se deve ao fato de que ao representarmos 
o nosso ponto de vista, trazemos como re-
ferência a ideia de mundo que temos, e esta 
referência parte do mundo ocidental.
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Dois homens, duas histórias

Fonte: Google Maps. 

A África é um continente aparentemen-
te homogêneo. Suas fronteiras geográficas, 
delimitam as terras de seus países. Ao obser-
vamos o mapa acima verificamos a existência 
desta África como espaço homogêneo. Como 
se as diferenças culturais fossem divididos 
por estas linhas. No entanto, é valido per-
cebermos que as fronteiras africanas não se 
constituem geograficamente. 

Há um respeito pelo espaço do outro, 
pelas suas culturas, crença e valores. Não 
há, pelo menos nas fontes aqui utilizadas, a 
pretensão de convencer o leitor através de 
suas “verdades”. O espaço do “outro” que é 
respeitado, não é o espaço inventado pelo 
“homem”, e não é, portanto o determinismo 
geográfico o responsável pelas diferenças 
existentes entre as áfricas. 

“Quando se fala da ‘tradição africana’, 
nunca se deve generalizar. Não há uma 
África, não há um homem africano, não há 
uma tradição africana válida para todas as 
regiões e todas as etnias.” (HAMPÂTÉ BÂ. 
2003, p.14). Sendo assim, as relações e expe-
riências (línguas, etnias, valores religiosos) 
de cada povo ou clã familiar, é o que vai 
definir as fronteiras e são estas relações com 
o mundo visível e invisível que delimitam o 
espaço, provocando as divisões e os conflitos. 
É preciso que compreendamos isto, para que 
possamos minimamente entender as obras 
literárias que nos serão apresentadas a se-
guir, pois as mesmas foram escritas por dois 
homens africanos distintos, que viveram 
experiências semelhantes, porém percebidas 
de maneira diferente.

Amós Tutuola é natural da Abeokuta 
- Nigéria, nasceu no ano de 1920, foi para 
escola, mas teve seus estudos interrompidos 
após a morte de seu pai, tendo portanto que 
“trabalhar na fazenda familiar”. Aprendeu o 
“oficio de ferreiro”. Participou da “Real Força 
Aérea, inglesa”. “Tentou, sem êxito, estabe-
lecer-se com uma oficina. [...] Todavia, foi 
nesta época que teve a ideia de escrever um 
livro. Nasce assim O Bebedor de Vinho de 
Palma, escrito em poucos dias.” (1952, p.9) 
Continuou a escrever e publicar, e é, portan-
to considerado “um dos grandes escritores 
africanos de expressão inglesa”. 

Hampâté Bâ, também é natural da áfrica 
negra, nasceu em Bandiagara no Mali, no ano 
1900. Descente dos fula, um povo de cultura 
ágrafa. No entanto foi marcado pela coloni-
zação francesa, sendo deste modo, obrigado 
a participar da “escola dos brancos”, onde 
aprendeu a ler e escrever, obteve títulos e 
diplomas, e foi graças este fato que um pouco 
de sua memória chega até nós através de seu 
livro autobiográfico “Amkoullel, o menino 
fula”.

O bebedor de vinho de palma de 
Amos Tutuola

O autor narra a história de um homem 
sem nome, sem identidade, o mais velho de 
oito irmãos, que não faz outra coisa a não ser 
beber vinho de palma, por este motivo seu 
pai, o homem mais rico daquela cidade não 
nomeada, contrata para o filho um vinhatei-
ro e lhe dá terras para plantar as palmeiras 
necessárias para o preparo de sua estimada 
bebida. 

A narrativa toma outro rumo quando 
o vinhateiro cai de uma palmeira e morre, 
assim o bebedor busca outro vinhateiro, no 
entanto nenhum deles é capaz de preparar 
a sua bebida preferida com o mesmo sabor, 
deste modo ele decide sair em busca do 
vinhateiro morto.  Esta busca irá lhe propor-
cionar aventuras incríveis do ponto de vista 
ocidental, pois ele sai levando seus podero-
sos jujus (orixás), que lhe garante poderes 
especiais, de posse deste ele passa a se au-
todenominar pai dos deuses que podia fazer 
qualquer coisa neste mundo e é assim que 
o bebedor viverá, ao longo de uma decada, 
muitas aventuras na busca de seu vinhateiro 
que se encontra na cidade dos mortos onde 
nenhum ser humano é capaz de entrar. Ao 
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encontrá-lo ele descobre que o vinhateiro 
não pode seguir-lhe, mas é presenteado com 
um ovo mágico que lhe dará tudo aquilo que 
lhe for pedido.

Ao iniciar a viagem o narrador, situa o 
leitor, justificando de antemão por que sua 
busca durará muitos anos. Segundo ele ‘na-
quela época’ as vilas eram muito distantes e 
as matas muito densas o que fazia com que 
as distâncias fossem muito longas e a sua 
permanência em cada cidade ou vila durasse 
cerca de quatro meses. Durante a sua primei-
ra aventura ele vai à casa de um velho que se 
diz deus e mais uma vez o bebedor adverte o 
leitor de que ele também era um deus, pois 
tinha seus jujus, o velho muito esperto disse 
que apenas lhe diria onde se encontrava o 
vinhateiro caso ele lhe trouxesse uma en-
comenda da casa do ferreiro, é diante deste 
pedido que o bebedor usa pela primeira vez 
os poderes de seus jujus, mas o que nos sur-
preende não é o fato de se transformar em 
pássaro, mas sim o fato de burlar as regras, 
pois transformado em pássaro ele sobe ao 
telhado da casa e ouvirá do próprio velho a 
resposta do que ele havia encomendado. 

Como o vinhateiro acertou o pedido 
do velho que não sabia onde estava de fato 
o vinhateiro pediu que o bebedor fosse ao 
encontro da morte que vivia numa vila muito 
distante, o bebedor vai sem medo ao dar de 
encontro com ela se livrará da morte e não 
apenas isso, levará a morte consigo para o 
velho que apavorado fugirá e é deste modo 
que é explicado como morte se espalhou pelo 
mundo. 

O vinhateiro, juntamente com sua es-
posa são misteriosamente levados a cidade 
das criaturas cruéis, que não tem piedade 
e maltratam os seres humanos apenas por 
diversão. Neste local eles são espancados e 
enterrados vivos, ficando de fora apenas as 
suas cabeças, mesmo cobertos por terra e 
impossibilitados de se defender as criaturas 
cruéis batem em suas cabeças ate ficarem 
quase cegos por conta do sangue que escor-
rem no rosto. No outro dia eles serão mortos, 
mas como “Deus é muito bom”, envia uma 
chuva que amolece a terra e eles conseguem 
sair do buraco e fugir da cidade das criaturas 
cruéis. 

É válido notarmos que o vinhateiro 
começa falando que ele vivia em paz, mas foi 
marcado pela morte do pai que de tudo lhe 
dava e a morte do vinhateiro que o acompa-

nhava há quinze anos, após estes incidentes 
ele saiu de sua terra, levando consigo apenas 
os jujus que iriam lhe proteger de qualquer 
mal durante sua busca. 

Em cada conquista ou livramento o 
vinhateiro agradece a Deus, ou exalta a sua 
bondade, mas de que deus ele fala, se a todo 
o momento, ele se diz pai de todos os deuses? 
Ele seria o próprio Deus? Acreditamos que o 
deus que ele se refere é um ser superior que 
não habita o mundo dos homens, deste modo 
ele nos leva a supor que fala do Deus que 
lhe foi imposto através da cruz e da espada 
pelo colonizador, um Deus no qual a tudo 
justifica e que livra do mal aquele que nele 
crê e por isso é preciso agradecer ao milagre 
da vida, pois se ainda está vivo é por bondade 
de Deus, um ser criado pelo colonizador na 
tentativa de justificar a guerra e o domínio. 

Uma narrativa que não tem espaço para 
a piedade. Os únicos seres que cuidam do be-
bedor de vinho de palma e de sua esposa são 
os seres alegóricos representados por uma 
árvore com suas mãos amigas e uma mulher 
que poderia ser comparada a “santa” Maria 
dos católicos, esta mulher que habita em 
uma arvore branca e que cura as dores e as 
mazelas daqueles que tanto sofrem; Vive ela 
rodeada de águas limpas e paradas em um 
belo vale verde. Águas estas que em alguns 
de nossos estudos são supervalorizadas, 
tidas como o bem mais precioso que existem 
na terra. 

É assim que o autor, se utilizando de 
metáforas, fará o relato sobre a história de 
sua África, nos apresenta sua cultura, cren-
ças, valores e perseguições de uma África 
aniquilada pelo ocidente. Um mundo em que 
o divino e profano caminham lado a lado. 

Amkoullel, O menino fula
O livro de Hampâté Bâ, se trata de uma 

autobiografia. Ele conta a história de seu clã, 
que se inicia bem antes de seu nascimento, já 
que para o homem “africano tradicional [...] 
o individuo é inseparável de sua linhagem” 
(2003: 23). Por este motivo, o autor, trata de 
fazer um relato para o leitor que desconhece 
o seu povo, “Os Fula”.

Hampâté Bâ comenta que é difícil de 
relatar a origem de seu povo, que são “pasto-
res nômades” e segundo mitos e lendas eles 
são de origem oriental muito antiga. O que 
se sabe ao certo é que este povo vem de uma 
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mistura.
“De qualquer maneira (...) através 
do tempo e do espaço, das migra-
ções, das mestiçagens, das contri-
buições exteriores e das inevitáveis 
adaptações ao meio ambiente, eles 
souberam manter sua identidade e 
preservar sua língua, seus funda-
mentos culturais extremantes ricos 
e, até a época de sua islamização, 
usas tradições religiosas e iniciáti-
cas. (...) Sem duvida já não sabem 
de onde vem, mas sabem que são” 
(2003: 24). 

Depois desta breve explicação o que 
se sucede é um relato da história de sua 
linhagem; Descreve a vida de seu avô; fala 
da sabedoria deste homem que abandonou 
todo seu rebanho pra se consagrar a religião 
islâmica. Dizia ele para o seu líder, El Hadj 
Omar: “Não vim a ti para as coisas deste 
mundo (...) Se te sigo, é unicamente para que 
me guies na direção do Deus Único” (2003: 
28).

Relata a vida de seu pai biológico, que 
com 12 anos escapou “milagrosamente” de 
um massacre e de como ele fora protegido 
dentro da “toca do leão”, tornando-se assim 
o último homem da linhagem fula, chegando 
à idade adulta e casando-se com Kadidja, a 
mulher que se tornaria mãe de Hampâté Bâ. 

A narrativa segue com a apresentação 
de sua mãe biológica, Kadidja, mulher forte, 
determinada e uma grande administradora 
que por um longo período de tempo será a 
mantenedora de toda a sua família. 

Somente então, após apresentar seu 
clã familiar, ele discorre sobre sua própria 
experiência: na infância, adolescência e ju-
ventude. Sendo marcado por acontecimentos 
históricos e familiares, que modificaram sua 
trajetória. 

Embora o livro seja uma autobiografia 
ele pode ser facilmente confundido com 
um romance. O personagem principal é um 
homem marcado pela colonização francesa e 
por conflitos étnicos que foram vivenciados 
não só por ele, mas por toda sua linhagem. 
A obra de Hampâté Bâ é repleta de ensina-
mentos. Nela podemos encontrar relatos que 
tratam da moral, da ética, das religiões, do 
mundo visível e invisível. 

Esta sem duvida é fonte importante 
que deve ser consultada por todos aqueles 
que desejam conhecer a África a partir do 

ponto de vista de quem viveu nela. Hampâté 
Bâ, através de sua experiência pessoal nos 
mostra a importância da mãe para sua so-
ciedade, segundo ele, ela é “respeitada quase 
como uma divindade” (2003, p.51), pois tem 
o poder de dar a luz. Por este motivo, o autor 
reservará em toda sua obra um papel de 
destaque para sua mãe, Kadidja, como uma 
maneira de honra-la por ter lhe dado à vida. 

Durante a narrativa fica clara a impor-
tância da palavra, dos sonhos e das profecias. 
A palavra de um homem era devia ser hon-
rada e respeitada, o que ele dissesse, mesmo 
que fosse contrário as suas vontades deveria 
ser honrada. Foi por conta de uma palavra 
proferida por um amigo do pai de Hampâté, 
que este se separou de sua primeira esposa, 
Baya. O autor discorre que um dia o “amigo 
de sempre” juntamente com outros homens 
que lhe acompanhava foram à casa de Baya, 
quando Hampâté estava ausente, para fazer 
uma refeição, e segundo a tradição ela os 
deveria receber sem desprezá-los. Durante 
a refeição, esta começa a zombar da mãe de 
seu esposo, fato inadmissível para a tradição 
africana, ainda mais quando este fato se dava 
na frente dos amigos.  

 Neste momento Balewel, o “amigo de 
sempre” se indignou e disse: “Como, Baya! 
Você ousa insultar a mãe de Hampâté em 
minha presença? Teria preferido ter ouvido 
de sua boca uma ofensa contra minha pró-
pria mãe”. Baya, ignorando a advertência de 
Balewel, continuou a zombar.  No auge da 
discussão Balewel fala: “Parta desta casa, eu 
a divorcio, eu a divorcio!”, e todos os amigos 
de Hampatê, juntos, fizeram o mesmo, a 
divorciaram. Quando Hampâté chegou, en-
controu a mulher com a bagagem arrumada, 
e esta tratou de contar o acontecido. Depois 
de ouvi-la, ele exclamou se “Balewel Diko, se 
divorciou de você em meu nome, você esta 
mesmo divorciada”. 

Percebemos, portanto, não apenas a 
importância da palavra, mas também a de 
uma amizade existente entre dois homens, 
de maneira que o “amigo de sempre” tinha 
autoridade de tomar uma decisão como a 
de Balewel, que decidiu se separar de Baya. 
Mas “como admitir que alguém possa tomar 
a iniciativa de ‘divorciar’ a mulher do amigo 
e que, além do mais, este aceite o fato sem 
discutir?”, este é um questionamento le-
vantado pelo próprio Hampâté Bâ, que logo 
em seguida justifica: “é que, antigamente, o 
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verdadeiro amigo não era “outro”; ele era nós 
mesmos, e sua palavra era nossa palavra” 
(2003, p.48-50).

Já a despeito do sonho e profecia, po-
demos citar o exemplo de Kadidja, que ainda 
criança teve um sonho, este “A marcou pro-
fundamente por causa das previsões a que 
deu lugar e que de fato ocorreram, uma após 
outra, ao longo de sua vida” (2003, p.52). O 
autor faz questão de relatar cada uma das 
fases e acontecimentos destas profecias. 
Fala do primeiro casamento de Kadidja com 
Hampâté, o nascimento dos filhos, dentre 
eles Hampâté Bâ, e tão logo a separação do 
casal, pois embora se amassem estavam pre-
sos a uma maldição que havia sido lançada 
sobre a vida deles, e de como após três anos 
de separação seu pai biológico veio a falecer. 
Discorre ainda sobre o segundo casamento 
da mãe com Tidjani Thiam, o nascimento 
de seus irmãos, o exílio de seu segundo pai 
Thiam. 

É com narrativas assim que Hampâté Bâ 
relatará a história de sua vida, desde a infân-
cia a juventude, fazendo questão de esclare-
cer para o leitor momentos que o marcaram 
significativamente, mesmo que estes fizes-
sem parte de sua “primeira infância”. Relata 
que sua circuncisão aconteceu tardiamente, 
pois ele fora recrutado a força para “a escola 
dos brancos’ considerada então pela grande 
maioria dos mulçumanos o caminho mais rá-
pido para o inferno!” (2003, p.209). Discorre 
sobre as suas fugas da instituição escolar e de 
como as letras parecia lhe distanciar de seu 
mundo, já que os ensinamentos de seu povo 
eram transmitidos através da oralidade e não 
por meio da escrita. Por fim, confere a escrita 
um papel importante, já que é através dela 
que ele poderá tornar conhecida a história de 
seu povo.

Escritos da cultura ágrafa
Uma característica da cultura africana 

é não utilização da escrita como método de 
representação do pensamento ou dos costu-
mes. Todos os ensinamentos são/eram feitos 
através da oralidade. Os mais velhos, ensina-
vam os mais jovens através da contação de 
história, inserindo nelas algumas lições que 
são valeriam para toda a vida. O fato de vive-
rem em comunidades ágrafas, deu margem 
para o colonizador invadir e impor a escrita 
como característica do homem civilizado. O 

curioso é que ao ensinar o homem africano a 
utilizar a escrita, este também impunham a 
sua língua, já que eles eram ensinados a ler e 
escrever na língua do colonizador.

É obvio que esta imposição não aconte-
ceu de maneira pacífica, no entanto frisamos 
que foram graças a esta imposição, que hoje 
podemos conhecer essas duas obras riquís-
simas. E, quanto a isso, cabe um questiona-
mento: Por que estes dois autores sentem a 
necessidade de escrever, se a cultura deles é 
de origem ágrafa? 

Arriscamos-nos em afirmar que ao se 
apropriar da escrita e produzir estas obras 
eles lançam um produto para ser consumido 
pelas culturas ocidentais. Difundindo assim 
a maneira deles de perceber o mundo, des-
mitificando o mito que eles são desprovidos 
de história, fazendo valer a afirmativa de 
Ki-Zerbo quando este afirma que “onde quer 
que haja humanos, há história, com ou sem 
escrita” (2006, p.15).

Neste sentido, os autores não escrevem 
para o homem africano. O que eles fazem é 
utilizar de um recurso (as letras e a língua) 
imposto pelos colonizadores para difundir 
sua cultura para os povos que a negligencia-
ram.

Entre contrastes e semelhanças
Ao analisar as obras constatamos que 

uma trata de relato de experiência (autobio-
grafia de Hampâté Bâ) podendo ser encarada 
como mundo real, pois trata de fatos, ou seja, 
mundo visível e a outra, que é construída em 
cima de metáforas (o romance de Tutuola) 
faz parte do mundo mítico, ou seja, do mun-
do invisível. No entanto, é valido frisar que 
nos dois escritos encontramos estes mundos 
envolvidos, de maneira inseparável, visto que 
esta é uma característica do mundo animista 
africano. 

Assim, estes dois homens, através da 
escrita traduzem a cultura oral. Tutuola 
parece brincar com as palavras e com metá-
foras produzidas na oralidade para explicar 
a existência do homem e de outros mundos 
e Hampâté Bâ usa as palavras para justificar 
a sua fala de menino, que na ocasião dese-
java ir à escola para tornar-se chefe, pois na 
ocasião lhe fora explicado que apenas indo 
a escola ele poderia torna-se grande, sendo 
respeitado por aqueles que os dominavam 
através da língua e das letras.
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Os autores destacam um mundo que 
está para alem de dados e fontes históricas. 
Suas narrativas são carregadas de subjetivi-
dades. O que separa os autores mais preci-
samente são alguns anos de vida, no entanto 
eles viveram na “mesma” África, marcada 
pela presença do colonizador, dos conflitos e 
da “grande fome”.

Nos dois livros encontramos trechos em 
que aparecem imbricadas em seus discursos, 
as marcas deixadas por estes acontecimentos. 
Vale a pena citar os trechos em que aparece o 
relato que trata da fome que assolou a África:

“Antes de eu chegar à minha cida-
de houvera uma grande seca que 
causara a morte de milhões de 
velhos e inúmeros adultos e crian-
ças. Muitos pais para se salvarem, 
tinham matado os filhos para os 
comer, depois de terem devorado 
todos os animais domésticos, la-
gartos, etc. As plantas, as arvores 
e os rios tinha secado por falta de 
chuva, não sobrando nada para 
as pessoas comerem” (TUTUOLA. 
1952, p.87).
“Na falta das chuvas esperadas, 
nos arrozais, prados e campos da 
alta brousse, os tenros brotos quei-
maram-se e retorceram-se sobre 
um sol tórrido [...] Para alimen-
tar-se, os agricultores recorreram 
às reservas, depois às sementes. 
Logo, não restava mais nada. A 
estiagem catastrófica do verão de 
1913 foi geradora de uma fome ter-
rível, que em 1914 deveria causar a 
morte de quase um terço da popu-
lação dos países do Arco do Níger” 
(HAMPÂTÉ BÂ. 2003, p.248).

Este foi sem duvida um fato que marcou 
a África. Nesta época, Hampâté Bâ já tinha 
aproximadamente 13 anos, e Tutuola nasce-
ria sete anos mais tarde, o que não o impediu 
de ouvir relatos sobre o acontecido. O curioso 
nestes trechos, é que o primeiro relata que os 
pais mataram os filhos para sobreviver, no 
entanto no relato de Hampâté Bâ, ele da uma 
descrição sobre os grandes cemitérios a céu 
aberto, narra a frieza dos homens que faziam 
o trabalho de arrastar os corpos e os lança-
rem uns amontoados sobre os outros dentro 
de uma grande “escavação”, descrevendo a 
cena como “espetáculo da morte”. É deste 
modo que os autores se distanciam, pois en-
tre relatos e metáforas eles apresentam dois 

pontos de vista sobre o mesmo fato.
Deste modo, Hampâté Bâ e Tutuola 

nos confirmam que a África não é uma só, 
os homens são diferentes, vêem as coisas de 
varias formas, e sobrevivem a todas elas de 
uma maneira única. Alguns criando estórias 
para justificar as mazelas e outros represen-
tando-as de seu modo.

Considerações finais
Há vários povos num mesmo espaço, 

que falam diversas línguas, com diferentes 
costumes e crenças, que cultuam outros deu-
ses, tem seus próprios líderes e fazem suas 
leis, alguns que consideram o amigo como 
membro da família, como nos casos relatado 
por Hampâté Bâ, e outros que o amigo se é 
que existe somente se aproximam por inte-
resses, como relata Tutuola, pois quando não 
havia mais bebida (vinho de palma) viu-se 
sozinho deles.

Estas obras africanas apresentam, ao 
leitor um mundo totalmente desconhecido, 
ou melhor, negado pelo ocidente, um mundo 
que não separa a vida da morte, que relega a 
natureza uma consciência inimaginável. Na-
tureza esta que reconhece os limites de suas 
próprias fronteiras, entendidas nestas obras, 
não como uma linha dividida pelo homem, 
mas como um espaço onde vivem culturas 
e costumes opostos, que não comungam 
entre si. Há ainda o entendimento de que 
ao ultrapassar estes espaços eles podem ser 
dominados pelo “outro”. 

Tutuola apresenta um romance breve, 
que explica a existência da morte, apresen-
tando-a como um ser que também morre e 
que após o encontro com o bebedor fica solta 
por toda a terra. Apresenta à Mãe-Devotada, 
as Mãos-Amigas, o tambor, a canção e a dan-
ça, o povo vermelho e a cidade dos mortos. 
Um romance que nos faz rir porque nos falta 
sensibilidade e nos sobra ignorância ante a 
riqueza cultural de um povo desconhecido. 
Hampâté Bâ faz um caminho diferente, 
apresenta a história dele, explicando a im-
portância da família, da palavra e de Deus 
em sua vida. Uma história que nos emociona 
e informa. 

Os dois autores se aproximam e se 
distanciam ao falar de uma África na qual 
eles viveram. É este o grande mérito de suas 
obras, já que são homens africanos, falando 
de uma África em que eles são partícipes. 
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Enfim, precisaríamos conhecer melhor 
a historia africana, com suas diversas cultu-
ras e crenças, para nos aprofundarmos nas 
obras aqui analisadas, visto que há vários 
signos empregados pelos autores que retira-
dos do local de origem ficam esvaziados de 
significados. No entanto é possível perceber 
que eles vivem muito próximo com o real e 
imaginário, e que talvez criem histórias para 
ensinar, advertir e marcar na memória de 
seu povo o que lhes foi marcado no próprio 
corpo. Uma história onde a barbárie tem pre-
dominado desde que os homens avançaram 
suas próprias fronteiras na busca de con-
quistar e dominar aqueles dos quais o julgam 
inferior, seja por sua cor, língua ou pela falta 
da escrita, tudo para aumentar suas riquezas, 
nem que isso signifique a morte de muitos 
povos.
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A Arte sob a perspectiva letrada

Vanessa Nogueira de Oliveira¹
Universidade Federal do Acre

“Nomear é o processo que funda o “novo”, atribuindo identidade 
ao nunca experimentado. Re-nomear é o processo que instaura o 
“outro” onde o “novo” já existe. Sem sentido é aquilo que ainda não foi 
representado pelo discurso.” (Carneiro, in: Bispo, 2010 p.17)

“O conceito está para o entendimento assim como a ideia está para a 
razão. A ciência opera com conceitos. Costuma ser vista como supremo 
grau do conhecimento, mas é uma tentativa de dar ao homem certezas, 
como se houvesse “universo” e tudo se resolvesse mediante conceitos.” 
(Kothe, 2011, p.7)

Considerações iniciais
A educação não acontece apenas na 

escola, ela depende do meio e da cultura de 
cada povo. De modo que, educação e escola 
se diferenciam mesmo porque já somos edu-
cados bem antes de adentrar os muros desta 
instituição e, dependendo da cultura de um 
determinado povo, a escola se faz desneces-
sária, o que não é mais o caso do Brasil, pois 
uma das primeiras marcas da civilização foi a 
tinta do colonizador, ou seja, foi a sua escrita, 
na maioria dos casos ensinada pelo aparelho 
ideológico do estado nação (a escola). 

 Frisamos assim que o foco do nosso 
artigo é esta educação institucionalizada, 
visto que educação escolar no Brasil é vista 
como o melhor caminho para quem almeja 
transformar a si mesmo e ao mundo, tornan-
do-o mais justo e menos excludente, como 
destaca Chauí (1986) em seu livro “Confor-
mismo e Resistência”, a educação é vista, 
principalmente pelas classes menos favoreci-
das, como um meio de ascender socialmente. 

 No entanto, é também a escola um dos 
fatores responsáveis pelos enquadramentos 
sociais a que todos nós estamos submetidos, 
é ela que auxilia a elite a nos tolher, limitar, 
fechar. É esta reflexão que faremos a partir 
de agora. 

Alfabetização e letramento: o papel 
da escola e do professor

Segundo Althusser, a escola é o prin-
cipal aparelho ideológico do estado, sendo 
que o professor é o responsável pelo contato 
imediato com o alunado, portanto seria dele 
o “poder” de transformar o estudante em 
um “cidadão” conhecedor dos seus direitos e 

deveres, tornando-o capaz de pensar critica-
mente o seu papel na sociedade. No entanto, 
torna-se necessário perguntar até que ponto 
e a partir de que critérios é permitido ao pro-
fessor conscientizar seus alunos a agir desta 
forma? Como nos lembra Tfouni (1995) a 
“alienação (...) também é um produto do 
letramento”. Então seria o professor um alie-
nado a serviço do sistema? Em que aspectos 
seria esta “alienação” possível, uma vez que 
toda ação ocorre no interior das relações de 
poder presentes e constituintes do social?

Na tentativa de responder a estes 
questionamentos é fundamental fazermos 
uma diferenciação entre os conceitos de 
alfabetização e letramento, pois embora um 
dependa do outro para acontecer, ambos se 
diferenciam conceitualmente, quer dizer: 
embora “a alfabetização seja uma das práti-
cas do letramento” (KLEIMAN, 1995), eles 
não significam a mesma coisa.

Alfabetização, segundo Magda Soares 
“é a ação de alfabetizar, de tornar ‘alfabetiza-
do’” e “alfabetizar é tornar o individuo capaz 
de ler e escrever” (1998. p31) ou seja, é pos-
sibilitar ao individuo conhecer, reproduzir e 
decodificar as letras e as relações que guar-
dam entre si para que formem as palavras. 
Já o individuo letrado, sob a perspectiva de 
Kleiman, é aquele que participa de eventos 
de letramento. O letramento é definido 
“como um conjunto de práticas sociais que 
usam a escrita enquanto sistema simbólico e 
enquanto tecnologia, em contextos específi-
cos, para objetivos específicos” (KLEIMAN, 
1995, p.19). Se assim for, não é apenas a 
alfabetização (domínio do código alfabético) 
que auxilia o individuo a ler, compreender e 
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discursar em eventos em que se usa a língua 
escrita, mas as práticas e os usos sociais da 
escrita, ou seja, o letramento. 

A escrita é utilizada como uma ferra-
menta de poder, por este motivo, juntamente 
com a sua evolução foram crescendo as 
desigualdades sociais, isto porque os mais 
pobres tinham o acesso às letras vedado, fato 
que aprofundava os processos de exclusão. 
Observemos ainda, que foi principalmente 
através da difusão da escrita que os conceitos 
foram sendo formulados, e consequente-
mente aceitos como verdades. Com o tempo 
o interesse passa a ser dominar através da 
letra, e isto será feito com (e através da) a 
imposição das culturas grafocêntricas sob 
as culturas orais que passaram (e ainda hoje 
são, em alguns casos,) a serem vistas como 
inferiores devendo, portanto, ser elevadas 
com ajuda daqueles que conheciam as letras. 
No Brasil esta situação fica clara quando 
pensamos, por exemplo, na chegada dos pri-
meiros “professores”, os padres jesuítas, que 
tinham o dever de “domesticar” os indígenas 
através da “palavra”, sendo esta imposta 
como divina, quer dizer, a linguagem “herda-
de de Deus”.

É válido frisar que, antes da chegada do 
colonizador, os moradores deste espaço geo-
graficamente delimitado tinham uma cultura 
oral; seus ensinamentos aconteciam dentro 
da comunidade indígena e a língua que fala-
vam era a principal diferença existente entre 
esses grupos, de modo que o português, na 
busca pela posse destas terras, fez questão 
de aniquilar as línguas, (inclusive o Tupi a 
língua geral) e impor “A Língua”, valorizada 
pela sua forma escrita; escravizar os índios e 
matar pouco a pouco sua cultura. Foi deste 
modo que a cultura letrada se impôs sob a 
cultura oral.

Um exemplo que ajudaria o leitor 
compreender esta imposição das letras as 
culturas ágrafas é o fato de que o julgamento 
dos “delitos” era feito pela comunidade e/
ou pelo ancião. Agora com a escrita a justiça 
é decidida por instituições especificas, por 
pessoas ditas “capazes” de decodificar, que 
sabem ler, escrever e interpretar “o que a lei 
diz”. Este é apenas um dos exemplos que nos 
ajudam a perceber por que durante longo 
período “a escrita foi tratada como algo 
superior, autônomo, com valores intrínsecos 
etc.” (KLEIMAN, 1995), pois quem não sabe 
fazer uso da escrita seria “incapaz” de pensar, 

sendo portanto, este individuo excluído das 
políticas públicas que, contraditoriamente 
são realizadas em “seu” nome. 

Foi através desta língua materna, por-
tuguesa e escrita, entre outras formas e es-
truturas de dominação, que o colonizador se 
fez presente na Amazônia, dizimando, como 
afirma Bessa Freire (2004), mais de 700 
línguas indígenas que eram faladas nessa 
região brasileira. Junto com essa eliminação 
de línguas, aconteceu o extermínio físico da 
grande maioria dos praticantes.

E isto foi feito “a troco de que”? Penso 
que para dominar com mais facilidade, ou 
melhor, para controlar os indivíduos e as-
sim crescer economicamente. Se assim for, 
qual o papel do professor? Consciente ou 
inconscientemente, esse papel tem sido o de 
alfabetizar e letrar até onde o controle sob o 
individuo possa ser exercido (felizmente este 
controle não ocorre de forma plena). 

Assim o papel do professor é levar “luz” 
àquele que não a tem; permitir que ele tenha 
acesso às letras e conduzi-lo à sociedade 
letrada; permitir que seu “aluno” seja um 
cidadão da sociedade “Líquido Moderna” na 
definição de BAUMAN (2007), auxiliando-o a 
exercer com dignidade seu direito de escolha 
e, transformando-o, portanto, num consu-
midor: de livros, marcas, idéias e ideologias, 
produtos estes que devem ser consumidos 
rapidamente e logo descartados porque não 
podem durar muito, pois isto enfraqueceria 
o mercado.

A linguagem artística
Tudo é linguagem. E a arte não foge 

a tal regra. Assim como a fala, que sempre 
foi utilizada pelo homem para estabelecer 
contato com o outro, a arte também esteve 
presente entre os homens como um modo 
de dialogar com os seus, visto que mesmo na 
arte primitiva, segundo Hebert Read (1986), 
o artista era aquele que tinha um grande 
poder de expressão. Agora, por diversos 
motivos, mas principalmente por conta dos 
enquadramentos institucionais impostos 
pelos modelos adotados dentro da escola, há 
uma divisão entre o erudito e o popular. 

Esta divisão não se dá de dentro para 
fora, mas de fora para dentro, ou seja, não 
são os artistas que conceituam seus produtos 
como “arte” ou “artesanato”, não são eles que 
se autodenominam profissionais ou ama-
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dores, mas sim quem compra e julga estas 
obras como “arte”. O próprio estado brasilei-
ro e os seus intelectuais é que julgam esta ou 
aquela obra de arte de acordo com padrões, 
por vezes estereotipados, ou importados de 
culturas estrangeiras. Neste sentido vale a 
pena citar Chauí, que mesmo fazendo parte 
da elite, nos ajudará a compreender, como 
estes mecanismos elitizados, se utilizam de 
um saber acadêmico para inferiorizar a cul-
tura popular brasileira:

A ideologia considera que elite esta 
no poder não só porque detém os 
meios de produção, os postos de 
autoridade e o Estado, mas porque 
possui competência para detê-los. 
A elite detém o poder, porque pos-
sui o saber. Esse saber permite à 
elite criar novos conhecimentos 
pelos quais aumenta seu próprio 
poderio, ou como observa Michel 
Foucault, a elite cria os objetos do 
conhecimento que se tornam obje-
tos de poder. [...] Afinal, não são 
os dominantes que decidem colo-
car as manifestações culturais dos 
“primitivos” no Museu de História 
Natural (na companhia das pe-
dras e das plantas) as populares 
no Museu do Folclore (para que o 
morto seja celebrado como tradi-
ção nacional) e a de seus artistas 
consagrados no Museu de Belas 
Artes (como se a grandeza e a tra-
gédia das obras estivessem desti-
nadas a necrofilia da luz mortiça 
de corredores e salas interminá-
veis)? (1986, p.29-30)

Deste modo ressaltamos que no Brasil 
o pensamento elitizado impera nos livros, 
nas emissoras, nos programas de incentivos 
fiscais, nas escolas e etc., de maneira que ao 
falarmos em arte popular pensamos em algo 
que está à margem, descrita como artesanato 
ou como uma simples manifestação de um 
grupo de pessoas, o folclore, a tradição e etc., 
e a arte erudita aquela que é aceita e ensi-
nada dentro das instituições de ensino: os 
clássicos, o belo, o esteticamente aceitável. 

Artistas e artesãos: profissionais e 
amadores

Nas palavras de Marcuschi, o homem 
pode ser definido como “um ser que fala 
e não um ser que escreve” (2003, p.17), no 
entanto, é no campo da escrita que os con-

ceitos são formulados. Deste modo, aqueles 
que estão às margens ou enquadrados como 
“artesãos” acabam tendo seu produto des-
valorizado, tanto do ponto de vista estético 
quanto do ponto de vista econômico, ou seja, 
acabam sofrendo preconceito semelhante ao 
que sofre o analfabeto quando discursa (sem 
o aparato da escrita como fundamentação 
de sua fala), pois não se utiliza dos recursos 
aceitos pela elite.

Observemos ainda que o dito “amador” 
e o “artesão” desejam que seu produto seja 
comprado, aceito, querem ser reconhecidos 
por sua arte, sendo que, na tentativa de 
serem “comprados” acabam por adotar em 
suas obras características aceitas pelo dis-
curso dominante, a critica, o jornalismo, e 
outras instituições letradas.

Na tentativa de exemplificar o exposto, 
gostaria de levar o leitor a conhecer um 
caso bem especifico que aconteceu com os 
estudantes da primeira turma que entrou no 
curso de Artes Cênicas: Teatro, em 2006 na 
Universidade Federal do Acre (UFAC). Al-
guns dos alunos eram os “fazedores de teatro 
amador” da cidade de Rio Branco, que no an-
seio de obter um diploma para melhor serem 
aceitos e assim, deixar de ser “amadores” tor-
nando-se “profissionais do teatro”, correram 
para o banco da Universidade. De fato este 
desejo não pode ser realizado, pois o curso 
era uma licenciatura e formava, portanto, 
professores para atuarem na rede básica de 
ensino, e não profissionais do teatro.

Convido agora o leitor para fazer uma 
reflexão, os alunos que adentraram as portas 
da universidade já faziam teatro há mais de 
15 anos quando o curso foi criado. Alguns já 
tinham inclusive nível superior em outras 
áreas de formação, sabiam muito na prática 
sobre o teatro, talvez mais do que a univer-
sidade poderia lhes oferecer, quer dizer, eles 
poderiam ser os professores desta arte, in-
clusive na academia, no entanto eles estavam 
lá buscando um diploma que lhes garantiria 
um título “profissional”. 

Fato é que daqueles que entraram na 
universidade no anseio de serem enfim 
“aceitos” acabaram sendo engolidos pelo 
mundo acadêmico, deixando de lado o tão 
sonhado diploma e voltando a fazer o teatro 
que sempre fizeram com as técnicas que já 
conheciam e do jeito que o público pagava 
para ver. Saliento ainda que após deixarem 
os “muros” da UFAC, começaram a  construir 
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uma voz de resistência, uma voz que ecoava 
nos encontros municipais de cultura questio-
nando o papel da universidade.

São compreensíveis os questionamentos 
e frustrações destes “artistas”, mas é válido 
ressaltar que o curso não tem por objetivo 
formar atores, diretores, iluminadores e etc. 
e sim licenciados em Artes Cênicas: Teatro, 
professores que serão “formados” de acordo 
com os padrões exigidos a um licenciado, 
melhor dizendo, seriam letrados em teatro, 
portanto, enquadrados de acordo com aquilo 
que os”‘artistas” tanto recusam, isto é, a alie-
nação frisada por SOARES (1998). 

Enfim, a universidade deve ser a recu-
sa do “artista” e não o seu desejo. Ele deve 
ocupá-la na tentativa de transformá-la, e não 
de aceitar tudo o que é dito, deve ser ele o 
elemento de força e formação de atitudes, 
o fator de inquietação e de transformação 
(interna e externa desta instituição), jamais 
de acomodação. A universidade não é lugar 
para o “artista” que não sabe recusar. Aquele 
que busca apenas o próprio interesse, abrin-
do mão das possibilidades produtivamente 
transgressivas daquilo que ele têm feito 
(arte), conseguirá como produto de suas obras 
meras verborragias sem sentido (ou com 
sentidos mantenedores de uma determinada 
ordem); tudo mais que ele disser será morto 
e arquivado em livros ou artigos, porque ele 
não tem a coragem de que a sociedade tanto 
precisa, tornou-se literalmente “letra morta” 
(quantas obras estão sendo escritas neste 
momento utilizando estas letras?). 

Entretanto, é na universidade que 
devem acontecer as tensões, a manifestação 
da cultura popular, tão bem defendida por 
Marilena Chauí (1986) que não nos traz um 
conceito do que é popular mas nos dá claros 
exemplos de onde ela acontece. É este o 
espaço da dialética proposta por Stuart Hall 
(2003) que diz não à polarização, pois a idéia 
não é a do sim ou do não, mas é o caminho 
do meio, quer dizer a universidade é o espaço 
que deve ser ocupado pelo povo e deve estar 
a serviço do povo. Pergunto, então porque 
nossos “artistas” deixaram os muros?

Desejo de poder
Retomando a discussão sobre as limita-

ções e enquadramentos “disto ou daquilo”, 
acredito que isto acontece porque o homem 
é um ser que deseja o poder, “a própria vida 

é vontade de potência” (NIETZSCHE, 1977, 
p.29), e ele apenas pode ser alcançado se 
for exercido sobre o outro, o que em alguns 
casos apenas se concretiza através dos dis-
cursos, pois, como bem nos lembra Michel 
Foucault “o discurso não é simplesmente 
aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 
dominação, mas aquilo por que, pelo que se 
luta, o poder pelo qual nos queremos apo-
derar” (FOCAULT, 2005, p.10). Deste modo 
apenas conseguimos ver em nossos artistas a 
vontade da “verdade”, vontade esta já ques-
tionada por Nietzsche (1977) e discutida por 
Foucault, como algo a ser conquistado e acei-
to por aqueles que a conhecerem. Isto é, eles 
nada mais querem e desejam que fazer parte 
da ordem vigente, não buscam questioná-la 
ou mudar essa ordem.

E o que isso tem a ver com letramento? 
Adotando a perspectiva de Peter Burke 
(1993) ao dizer que “a linguagem é usada 
não só para persuadir, mas também para 
dominar”, acredito que a escrita enquanto 
manifestação da linguagem, muito contribui 
para as inquietações e vontades de ascensão 
de grupos e/ou indivíduo(s), seja(m) ele(s) 
o(s) “artista(s)” ou o(s) “analfabeto(s)”, tanto 
do ponto de vista econômico quanto do ponto 
de vista do saber letrado, pois ao que parece 
o “artista” da “massa” não quer ser concebi-
do como analfabeto, ignorante, impotente, 
mas quer ser e se representar como alguém 
que pode dominar. É o desejo do “saber”, 
de “criar”, de “melhorar” o seu produto e de 
dominar que o faz querer ascender social-
mente. Isto é, ele quer ordenar; quer fazer o 
caminho inverso, subir um degrau, tanto o 
dito “amador” quanto o “analfabeto”; deseja 
legitimar o seu saber.

É interessante notar que este “poder” 
sobre o outro é legitimado pela linguagem 
através da escrita, sendo que apenas é exer-
cido porque “aceitamos” os enquadramentos 
que são impostos e temos como verdade 
a fala daquele que é externo a nós, talvez 
porque a condição de subalternos garante 
alguns “favores” que são oferecidos pelo 
governo, “padrinhos”, empresas, etc. através 
dos editais de incentivo à cultura e outros. 
Mas esta já é uma outra questão que não po-
derá ser contemplada neste estudo,  por falta 
de espaço, já que precisaríamos fazer uma 
análise mais ampla sobre a nação brasileira 
que é defendida por Chauí, do ponto de vista 
político, como uma nação autoritária.
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Considerações finais
Este ensaio não buscou trazer verdades, 

(mesmo porque se ela existe, não pode ser 
narrada ou ilustrada), mas apenas convidar 
o leitor a fazer uma reflexão, considerando o 
fato de que quem conceitua exclui. Não era 
objetivo deste, enquadrar e limitar ainda 
mais o “artista” ou o “analfabeto”. Quando 
trazemos o exemplo dos “artistas acreanos” 
que desejam fazer parte da ordem vigente 
não é para os inferiorizarmos e sim para nos 
inquietarmos ante ao desejo de poder, desejo 
de legitimar a arte através daquele que a 
exclui.

Entretanto, é evidente que hoje, em 
uma sociedade como a nossa (grafocêntrica) 
não se pode negar a importância que tem a 
escola. Devemos questionar os modelos ado-
tados pela educação local institucionalizada 
que sempre buscam enquadrar e limitar o 
acesso àqueles que carecem de recursos, 
principalmente através da valorização de 
apenas um modelo de letramento, é preciso 
romper, pois é a ruptura que importa, é ne-
cessário fazer o caminho inverso e a estética 
(filosofia da arte)  talvez possa nos ajudar 
a fazer isso já que esta propõe a leitura do 
“invisível”, sugere que nos desnudemos, que 
rompamos com o que está posto, questiona o 
individuo sobre seus gostos e escolhas, sobre 
sua idéia do belo, de mundo, de arte, ou seja, 
questiona o modo como supostamente “ve-
mos”, sugerindo assim, a ruptura que nem 
sempre acontece.

É, portanto, através desta filosofia, que 
entenderemos a proposta deste ensaio, já que 
este não delimita, mas questiona os nossos 
enquadramentos, propondo uma reflexão 
nada pacífica diante das nossas limitações 
e desejos de poder que nos limitam e nos 
diminuem ante a existência.

Enfim, entendemos que palavras como 
arte e artesanato, alfabeto e analfabeto, 
letrado e iletrado, são limitações conceituais 
que nos enquadram, delimitam e excluem. 
Elas trazem consigo uma historia de força 
e de poder, de massacre e remissão, pois 
seus sentidos mudam com o tempo, e o que 
permanece são os conflitos que devem ser 
resolvidos dialeticamente e de maneira até 
paradoxal já que este diálogo é possível de 
acontecer no campo da escrita, uma vez que 
todos os enquadramentos de hoje se consti-
tuem dentro e/ou em relação com ela.

Notas
1 Mestranda em Letras pelo programa de Pós-Gra-

duação da Universidade Federal do Acre – UFAC.
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O inicio
Numa tentativa de suprir a necessidade 

do estado acriano quanto à falta de professo-
res qualificados para ministrar as disciplinas 
de arte na escola, a Universidade Federal do 
Acre (UFAC), inicia em 2006, respectiva-
mente os cursos de licenciatura em música 
e em Artes Cênicas: Teatro. Estes alunos/
artistas e futuros docentes serão os primei-
ros com formação em “arte” a irem para as 
escolas. 

A escolha pelo curso de Artes Cênicas: 
Teatro, aconteceu por acaso, um ano depois 
de seu surgimento, nos deparamos com o 
manual do candidato para o vestibular na 
Universidade Federal do Acre (UFAC). O 
curso se apresentou para nós com várias pos-
sibilidades: iluminadora, cenógrafa, atriz, 
diretora, produtora cultural, professora e etc. 
Entre estas possibilidades elencadas a que 
menos chamava atenção era a de profissão 
docente. No ano seguinte estávamos no ban-
co universitário cursando o referido curso. 
Uma de nós já como discente e a outra como 
ouvinte. De repente, somos surpreendidas 
pela entrada abrupta de nossa professora, 
hoje doutora Andréa Favilla.

A professora começou a falar de suas 
inquietudes, de suas angústias e perguntou 
para nós se sabíamos o que estávamos fa-
zendo naquela sala. Não havia uma resposta 
certa para sua pergunta o que buscávamos 
era o sonhado curso superior. Almejávamos 
uma possibilidade de futuro melhor, já que 
acreditávamos na premissa brasileira de que 
a educação é um dos caminhos possíveis para 
se alcançar o “status quo”. 

Durante nossas respostas, em nenhum 
momento de nossas falas, surgiu a palavra 
professor. Ela estava inquieta ante a realida-
de institucional do nosso curso, com a falta 
de compreensão dos discentes, e a falta de 
valorização do curso na instituição, pois após 
dois anos de existência ainda éramos “nô-
mades”, tínhamos que percorrer várias salas 
para ter nossas aulas, sem contar que as au-
las práticas, ainda aconteciam em um espaço 
provisório cedido por sua colega, também 

professora do curso, Adriana Santelli.
 Como se não bastasse tudo isso, ainda 

havia uma crise de identidade no próprio 
curso, pois o mesmo tinha a pretensão de 
formar professores para atuar na rede básica 
de ensino. No entanto, os próprios alunos e 
docentes,  pareciam não compreender isto. E 
nós realmente não compreendíamos muitas 
coisas. Como entender o discurso da Favilla 
naquela época, que falava de uma desvalori-
zação do ensino na escola que nos receberia 
futuramente? Isto por que, nós ainda não 
tínhamos tido contato com a instituição de 
ensino e pouco sabíamos o que realmente 
nos esperava.

 Para encerrar seu discurso, ela nos 
questionou: “O que vocês estão fazendo 
aqui?”. Não soubemos responder, mas na-
quele dia tivemos a certeza de que havíamos 
escolhido o curso certo e a profissão certa.

No semestre seguinte, nos apresentaram 
leis, e outros documentos que justificavam o 
ensino de artes na escola. Ficamos impres-
sionadas com o mundo de possibilidades, 
e, são estas leis que nos esforçaremos para 
apresentar ao nosso leitor, já que estas nos 
motivaram a acreditar que, com o ensino 
de arte na escola, seria possível haver a tão 
desejada mudança e transformação social.

Educar para transformar: Um pa-
norama sobre o ensino de arte na 
escola

É importante destacarmos, portanto, 
que muitos acreditam que a educação é o me-
lhor caminho para quem almeja transformar 
o mundo e a si mesmo, neste sentido o livro 
dos referenciais curriculares de arte do esta-
do do  Acre, destaca que “todos concordam 
que a educação tem um papel imprescindível 
na construção de uma sociedade mais huma-
na, com menos problemas éticos e sociais”. 
(ACRE, 2004, p.26).

Não diferente, julga-se o ensino de arte 
na escola, como um dos elementos de suma 
importância para que aconteça esta transfor-
mação, pois esta facilita o desenvolvimento 
cognitivo e a capacidade de aprender do 



1465

aluno. Para esta disciplina não há limite 
entre o certo e o errado, o que de alguma ma-
neira ajuda os alunos a estabelecer contato 
com o mundo, tornando-os mais confiantes, 
ajudando-os a melhor se comunicar com o 
seu exterior já que estes podem através da 
arte ousar, experimentar e descobrir muitas 
possibilidades tanto individuais quanto cole-
tivas.

No entanto, para que a arte alcance 
estes objetivos ela não pode ser ensinada 
de qualquer maneira, o professor precisa 
estar comprometido com o ensino, precisa 
conhecer o que esta ensinando, “em síntese, 
ele precisa saber arte e saber ser professor 
de arte.” (FUSSARI & FERRAZ, 1992, p.49).

Ressaltamos ainda que, o ensino da arte 
nas escolas brasileiras é muito recente, nos 
meados do século XIX a educação artística 
como elemento “transformador” era algo que 
pertencia à elite (classe dominante) e apenas 
era oferecida ao povo (dominados) por conta 
do interesse fabril, de modo que o chamado 
“artista” recebia uma educação diferencia-
da com embasamento teórico, discussões 
filosóficas e sociológicas, entre outros, em 
suma, havia um interesse de que a elite deco-
dificasse os signos empregados na sociedade 
e pela sociedade pertencente a sua classe, 
sendo que os “artesãos” eram educados nos 
moldes do sistema fabril, ou seja, a ele é dado 
o direito de executar, pensar era algo que não 
lhe era permitido ou “ensinado”.

Ainda com interesse em mão de obra 
qualificada foi que em 1971, aconteceu a re-
forma educacional, que traz para o Brasil um 
modelo educacional americano, implantado 
através da lei 5692, neste a disciplina de 
Educação Artística torna-se componente dos 
currículos escolares centrado no ensino de 
técnicas e habilidades, ou seja, era ensinada 
mais como um passatempo, e os professores 
davam suas aulas 

“Como uma espécie de determi-
nação burocrática a ser obrigato-
riamente incluída em projetos es-
colares, [...] As atividades são em 
geral centralizadas em trabalhos 
de ateliê e subordinadas ao mes-
mo uso pseudo-original de sucata, 
aos mesmos temas convencionais, 
aos mesmos símbolos culturais e 
comerciais (Natal, Dia das Mães, 
etc.) BARBOSA, p.10, 1989.

Com a elaboração da lei 9394/96, ficou 

estabelecido que o ensino da arte fosse “com-
ponente curricular obrigatório, nos diversos 
níveis da educação básica, de forma a promo-
ver o desenvolvimento cultural dos alunos”.
(Lei 9394/96)

Partindo da Lei de diretrizes e bases 
da educação (LDB) surgiram os Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN’s, que tem 
como principal função garantir um padrão 
de qualidade no ensino a nível nacional. 
Os PCN-Artes, tem como objetivo nortear 
o trabalho do professor na escola. Estes 
documentos auxiliam o professor de arte 
no Estado do Acre, e foram elaborados por 
professores e artistas que atuam em nossa 
região. 

Assim notamos, por meio de nossos 
estudos, que a preocupação com o ensino da 
arte na escola não é de hoje. Há alguns anos 
no Brasil, inúmeros pesquisadores, profes-
sores e alunos dão atenção especial a este 
assunto. Há varias pesquisas relacionadas à 
arte-educação no país, isto porque, mesmo 
após 40 anos que foi elaborada a reforma 
curricular educacional, há ainda muitos 
percalços que impossibilitam que tenhamos 
um ensino de artes com qualidade dentro das 
escolas, pois faltam professores qualificados, 
espaço e compreensão do que representa um 
artista educador dentro do ambiente escolar. 

O encontro com a escola
Após termos contato com as leis e es-

tudos sobre o assunto, fomos apresentadas 
a escola. Notamos que na prática a ideia de 
professor polivalente ainda faz parte do uni-
verso escolar. Isso nos causou grande inquie-
tação e fez surgir em nós uma necessidade de 
discutir o ensino de artes nas escolas que há 
muito é desvalorizado, não tendo o espaço 
necessário para sua sobrevivência. 

Estas inquietações aumentaram con-
sideravelmente após nossas primeiras idas 
à instituição escolar, pois varias foram às 
experiências, em que, por diversas vezes, 
enquanto estudantes universitária fomos 
“barradas”, mal interpretadas e até retiradas 
da sala de aula em que lecionávamos porque 
o ensino do teatro não estava dentro do pla-
nejamento escolar para aquele semestre. 

Salientamos que nossas experiências na 
instituição escolar de ensino regular, através 
das disciplinas de Investigação e Prática Pe-
dagógica e Estágios Supervisionados, nunca 
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foram as mais animadoras, pois notamos 
que há muitos equívocos na interpretação 
dos documentos que auxiliam o trabalho do 
professor na sala de aula. Por vezes, estes 
acontecem porque a escola, enquanto espaço 
de desenvolvimento do ensino, não com-
preende de fato o que dizem estes documen-
tos ora mencionados. Muitos educadores que 
acompanham o trabalho do professor na sala 
de aula, ainda prezam pelo trabalho produti-
vista, em que é preciso ter um produto para 
ser apresentado em datas comemorativas.

É deste modo, que o professor de teatro, 
logo se vê obrigado a produzir as já questio-
nadas “pecinhas” das datas comemorativas 
e a elaborar “projetinhos” na escola para 
uma apresentação anual. Infelizmente, há o 
entendimento de que a arte apenas acontece 
quando um produto é apresentado. Não há, 
por vezes, a compreensão de que o processo 
é o que transforma. O produto é sempre mais 
importante que o processo, pouco importa 
as concepções estéticas adotadas para estas 
representações. Não faz diferença se os indi-
víduos criam ou reproduzem, o importante é 
o resultado, nem que este seja uma represen-
tação caricatural e estereotipada. 

A partir destas experiências e percep-
ções, nosso entusiasmo inicial reduziu-se a 
frustrações, pois a escola que deveria ser o 
espaço ideal para a construção do conheci-
mento, para inovação e criação, se mostra 
como um local fechado para mudanças. 
Logo percebemos que as leis que deveriam 
“nortear” o trabalho do professor, passam a 
ser, por falta de compreensão, uma espécie 
de amarras para o docente. Foi aqui que 
entendemos, enfim, a angústia de nossa 
professora, pois nos tornamos participes da 
mesma inquietude.

A Formação 
Durante o curso de formação em Artes 

Cênicas: Teatro, nos sentimos muito esti-
muladas a propor mudanças. Em muitas de 
nossas aulas saíamos com um verdadeiro 
desejo de trazer um despertar para a escola 
(comunidade, alunos, gestores), um desejo 
de ampliar o espaço e o entendimento sobre 
a importância do ensino de arte na institui-
ção escolar, uma vontade de fazer valer o 
que dizem utopicamente os PCN’s. Vontade 
de colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos durante os longos anos no banco 

universitário. 
Foi com este entusiasmo que iniciamos 

nossas experiências na escola, sentíamos um 
imenso orgulho de dizer que tínhamos for-
mação na área, como se esta formação, fosse 
o suficiente para fazer com que os outros 
atores da rede de ensino, compreendessem o 
ensino de arte como elemento formador de 
um cidadão mais crítico e consciente de seu 
papel na sociedade.

Porém, ao nos depararmos com a esco-
la, tivemos experiências que nos deixaram 
preocupadas e inquietas, ante a constatação 
de um espaço burocrático e produtivista. 
Sentimos como se todas as ideias, sonhos 
e ideais apreendidos através das leituras e 
debates acadêmicos, se mortificassem pois 
cada vez mais os professores são impelidos a 
mostrar números e qualidade do que ele faz, 
por vezes, não é questionada. 

Uma experiência que deu certo: 
PELC

Já sabíamos que ministrar aulas de tea-
tro na escola, era um dos maiores desafios de 
um futuro professor, visto que nem sempre 
encontramos dentro da escola um ambiente 
propicio para tais atividades. Além do mais 
a disciplina de arte ínsita a liberdade de 
expressão, de imaginação, o que é na maioria 
das vezes inviável dentro da escola, pois esta 
causa o desordenamento, sem contar o fato 
de dispormos de uma curta carga horária que 
nos leva a fazer um planejamento limitado.  

No entanto, no final do ano de 2011, 
soubemos de uma seleção por meio de 
edital específico publicado pela prefeitura 
municipal de Rio Branco, Acre, para “Agente 
de esporte e lazer” com o intuito de serem 
ministradas oficinas de várias modalidade, 
entre elasTeatro. Esta uma foi boa oportuni-
dade para nos desvincular do âmbito escolar 
e adentrar numa comunidade com a intenção 
de fazer algo diferente do já experimentado 
na escola.

Após sermos aprovadas, fomos lotadas 
no Centro de Cultura Thaumaturgo Filho 
localizado no bairro Manoel Julião, contá-
vamos com um espaço físico privilegiado: 
salão de dança, ar-condicionado, espelhos, 
aparelho de som e tatames. Dentro deste 
salão, havia uma porta que nos levava para o 
anfiteatro, um local com camarins e noventa 
lugares para plateia. Ficamos surpresas com 
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este centro cultural, pois ele tinha todos os 
recursos físicos que nos auxiliariam no de-
senvolvimento de nossos trabalhos.

Depois de vislumbrar a oportunidade 
que recebíamos, foi que nos demos conta do 
tamanho do desafio. Notamos que apesar da 
experiência de fazer e estudar teatro, este 
seria o momento de ensinar, fazer chegar ao 
outro, aquelas informações aprendidas no 
curso e no palco.

O encontro com os alunos
A primeira responsabilidade que nos 

foi dada, foi a de tornar o teatro um uma 
linguagem artística bem atrativa, pois não 
tínhamos alunos e precisávamos ir de casa em 
casa convidar os jovens a participarem das 
oficinas. Fizemos a divulgação do projeto aos 
arredores da comunidade. No dia marcado 
para o início das aulas, nos encontrávamos 
muito ansiosas para conhecer nossos alunos. 
Planejamos uma aula de interação com jogos 
teatrais e depois apresentaríamos a proposta 
do projeto que havíamos preparado para 
desenvolver com eles.

No entanto, apenas dois adolescentes 
compareceram. Com estes dois jovens, fize-
mos uma dinâmica de apresentação e ao fim, 
solicitamos que cada um deles contasse um 
episódio de suas vidas. Nós apenas os obser-
vamos. Ao término de suas histórias, solicita-
mos que eles as recontassem acrescentando 
um final diferente. A experiência foi muito 
agradável, apontamos à eles, elementos que 
poderiam ser acrescentados em suas nar-
rativas, caso estes quisessem encená-las no 
palco. 

Depois comparamos a vida deles ao 
teatro, apresentamos assim os personagens, 
o diretor, o texto, o palco e demais elementos 
teatrais. Eles se mostraram surpresos ao 
constatar que cada um de nós é responsável 
por escolher o que destacar no palco da vida. 
Por fim, fizemos a avaliação do dia com um 
jogo da verdade onde apenas perguntas a 
respeito daquela aula poderiam ser feitas. 
Após os exercícios, os dois estavam bem 
dispostos a retornar na aula seguinte.

Duas vezes um é igual a dezesseis 
No segundo encontro já nos sentíamos 

preparadas para receber nossos dois alunos; 
no horário marcado eles chegaram, cada um 
deles acompanhados de mais um colega, e 

outros dois inscritos. Assim tínhamos agora 
seis novos participantes. Os garotos que 
haviam participado da aula anterior queriam 
recontar suas historias e ouvir a dos demais. 
Desejavam que seus colegas experimentas-
sem o que eles vivenciaram. 

Deste modo, nossas dinâmicas iniciais, 
jogos e improvisações foram pautadas no ato 
de contar e recontar, pois este era o anseio do 
grupo. Entendíamos ainda, que ao fazermos 
isso, lançávamos um novo olhar sobre o pas-
sado, sendo capazes, portanto de modificar 
as nossas percepções do presente, e estas nos 
ajudavam a projetar mudanças futuras. 

Em poucas semanas, nosso grupo que 
iniciou com apenas dois alunos já contava 
com um número regular de dezesseis parti-
cipantes, isso aconteceu sem que precisás-
semos recorrer a uma nova divulgação, os 
próprios participantes faziam questão de 
compartilhar suas experiências trazendo 
novos alunos com eles. 

Neste grupo de dezesseis alunos apenas 
um já havia ido ao teatro, mas dizia preferir 
cinema. Este conhecia as principais peças de 
teatro, por isso, queria dirigir e interferir na 
criação dos demais e foi o único que a mãe 
foi saber o que ensinávamos e quais eram os 
“conteúdos” de nossas aulas. Os outros se 
intimidavam com aquele “aluno exemplo”. 

Um aluno especial
Como em cada encontro surgia novos 

alunos, um dia recebemos um aluno dife-
rente dos demais. Era um menino inquieto, 
mas poucas vezes questionava o conteúdo 
das aulas. Envolvia-se como ninguém e fazia 
conforme propuséssemos. Tivemos muitas 
dificuldades em lidar com ele já que este 
não respondia no mesmo nível dos demais 
participantes. 

Em um de nossos encontros propuse-
mos um jogo “escravos de jó” como aqueci-
mento vocal e corporal, ao terminamos ele 
ainda estava iniciando, pulava por minutos 
até uma de nós irmos a sua direção e dizer: 
“Já passou, vamos fazer agora outra brinca-
deira.” E assim, nas demais atividades ele 
sempre se mostrava “atrasado”, inquietando 
os demais jovens.Tinha grande dificuldade 
de concentração, era inquieto e desatencioso.

Logo, os demais participantes começa-
ram a ter uma repulsa com o Artur, o rejeita-
vam, faziam piadas e brincadeiras grosseiras, 
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eram cruéis algumas vezes.   Tudo aquilo nos 
sensibilizava.  Sentimo-nos frustradas por 
não ter uma resposta, por não saber como 
adentrar no mundo do Artur, que estava 
naquele lugar todos os dias querendo fazer 
teatro, mas nós professoras iniciantes não 
sabíamos como recebê-lo nem orientá-lo. 
Diante destas angústias procuramos os 
demais professores do projeto (PELC), e 
descobrimos que ele havia se matriculado 
nas aulas de Xadrez, Capoeira, Futebol de 
campo, mas não permaneceu em nenhuma 
delas.

Dias se passaram e tivemos a oportuni-
dade de conhecer a mãe daquele aluno, foi 
numa conversa informal que descobrimos 
que o Artur tinha um transtorno que o im-
pedia de se socializar com as demais crianças 
do grupo, era o TDAH (Transtorno de déficit 
de atenção com Hiperatividade). 

Não pretendemos falar sobre este 
Transtorno que tão pouco conhecemos, mas 
queremos enfatizar que apesar de termos 
estudado na disciplina de Fundamentos da 
Educação Especial diversas síndromes e 
doenças da infância, não estávamos prepara-
das para lidar com um  aluno especial, porém 
fomos buscando nossos próprios métodos, 
pois na maioria das vezes um livro teórico 
não ensina o que devemos aprender com 
a prática.Resolvemos que aquele assunto 
deveria ser tratado com todos os que faziam 
parte do grupo.  Depois de muitas conversas 
observamos que o grupo se tornou mais 
acolhedor e flexível, aprendendo a respeitar 
as diferenças.

A nossa experiência com o Artur não foi 
apenas repleta de desafios. Ele era um garoto 
dotado de grandes qualidades. Conseguia 
decorar textos em pouquíssimo tempo e 
mesmo que nas explicações sobre os limites 
e regras das brincadeiras se mostrasse desa-
tencioso, no momento de sua realização era 
ágil e muito detalhista. 

Apesar de todas as dificuldades vividas, 
podemos afirmar que, um dos grandes êxitos 
de nossa jornada neste projeto, foi sem dú-
vida o fato de conseguirmos inserir o Artur 
no grupo, fazendo-o permanecer e gostar do 
teatro através da contação de história.

Contar e recontar
Como já tínhamos experiência na área 

de contação de estórias, optamos por re-

planejar o nosso projeto para contemplar o 
anseio de nossos iniciantes. Afinal de contas 
tudo é linguagem, tudo é expressão e 

“Apropriar-se da linguagem é 
apropriar-se da história, conquis-
tando autonomia para compreen-
dê-la e modifica-la ao seu modo. 
Compreender o passado, situar-se 
no presente e sentir-se capaz de se 
projetar no futuro. (DESGRAN-
GES,2006 p. 23,24)

Deste modo, ter a consciência deste 
pensamento fazia todo sentido, pois no Acre, 
não nos falta exemplo de boas histórias. As 
crianças quando nos seringais, aprendiam 
com os mais velhos a obedecerem aos pais 
com os exemplos citados nas lendas. A jovem 
tinha medo de ficar em uma festa dançando 
ate tarde da noite com um desconhecido, 
pois todo cuidado era pouco, o boto cor de 
rosa poderia estar entre os belos rapazes da 
festa, seduzi-la e leva-la para as profundezas 
do rio. E acreditem ou não muitas engravida-
ram do boto! 

Essa e outras narrativas fazem parte 
da cultura acriana e numa época não muito 
distante, ao invés dos pais e avós falarem 
sobre as consequências de um erro para os 
filhos, lhes contava uma lenda. Partindo 
desta perspectiva, foi que decidimos utilizar 
da didática de Brecht, quando o mesmo opta 
por colocar a plateia como observadora da 
cena e os atores jogadores que tem o poder 
de modificá-la. Era esse o principal conteúdo 
de nossas aulas. 

Contávamos uma história fictícia ou não 
e em seguida pedíamos que os participantes a 
tornasse real através da improvisação teatral 
e que estes pudessem modifica-la caso achas-
sem necessário. Deixávamos clara a ideia de 
modificação de uma ação, de um jogo e que 
eles interiorizassem o poder de mudar, de 
decidir os seus próprios caminhos. Fizemos a 
leitura dramatizada do texto  “Aquele que diz 
sim e aquele que diz não” de Bertolt Brecht.

Através desse texto realizamos uma 
discussão, onde eles mesmos entenderam 
que toda decisão, por menor que seja, resulta 
uma consequência, seja ela boa ou ruim. Com 
o passar dos dias eles mesmos contavam as 
suas próprias histórias, a maioria reais, dra-
mas familiares, traumas sofridos na infância, 
convívio com as drogas e a prostituição, rea-
lidades que por vezes passam despercebidos 
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pela atual sociedade.  Os problemas vividos 
na vida real pelos adolescentes se tornavam 
modificáveis na cena, eles se tornavam auto-
res, diretores e atores daquele processo de 
encenação. Assim, ouvimos suas historias e 
recontamos juntos.  

É importante salientarmos que eles 
iniciaram no projeto com muitos preconcei-
tos, diziam odiar “arte” e o teatro, pois suas 
experiências na escola foram frustrantes, ne-
nhum tinha o perfil idealizado pelos contos 
de fadas, o que significa dizer que em apre-
sentações escolares, eles nunca recebiam 
um papel de destaque. O teatro para eles era 
algo que não fazia parte de suas realidades, 
e que, portanto, nenhum deles estava apto 
a representar o que quer que fosse. Mas foi 
através do ato de contar suas historias que 
eles puderam se perceber enquanto autores e 
personagens de suas vidas.

  
Um objetivo alcançado

Depois de vivenciarmos esta experiência, 
mais uma vez a vontade de “mudar o mundo” 
passou a fazer parte dos nossos principais 
objetivos diante daquele projeto. Este mudar 
o mundo, que parece ser tão improvável se 
tornou possível porque queríamos “mudar o 
mundo” daqueles meninos e meninas que ali 
se encontravam todos os dias querendo fazer 
teatro sem nunca ter feito, sem ao menos ter 
entrado em um espaço teatral. 

Agora, eles desejavam não apenas fazer 
teatro, mas também assistir, conhecer, ler 
sobre. Ao avaliarem o projeto conosco, eles 
perceberam a importância do processo, pois 
foi durante este, que eles puderam se colocar 
como autores, atores e personagens. Foi no 
decorrer do processo que eles se conheceram 
melhor, fizeram amigos e entenderam qual 
o papel e a importância do teatro para suas 
formações. 

E foi este rico processo de conhecimento 
, que fez crescer neles uma vontade de subir 
ao palco. E será este nosso próximo passo. Já 
que eles optaram por continuar no projeto 
e experimentar, portanto a segunda fase: a 
montagem. 

Considerações finais
Esta experiência nos deu vontade de 

prosseguir, de ensinar, de modificar a escola 
para que a arte modifique as pessoas e não o 
contrário. Ao vivenciarmos esta experiência, 

entendemos a afirmação de Ana Mae Barbo-
sa, quando a mesma constata que a escola 
não permite que a arte cumpra seu papel. 

No mais, nós continuamos acreditando 
que a escola pode ser um ambiente propício 
para o ensino da arte, desde que juntos pos-
samos articular mudanças significativas no 
que diz respeito ao currículo, carga horária. 
Precisamos que a arte saia do campo das 
letras, que a palavra não se separe do fazer. 

Por enquanto, apenas desejamos que 
nossos meninos, tão sedentos por teatro, 
ao nos deixarem possam encontrar em seus 
percursos escolares professores comprome-
tidos, que saibam “fazer e ser professores de 
arte”.

Enfim, a inquietude nos faz querer mu-
dar, questionar e transformar. Como diria 
Certeau, o importante ainda são as pergun-
tas, são elas que nos impulsionam. Eis que 
ainda questionamos. Mas até quando? 

Notas 
1  Discente do curso de Artes Cênicas: Teatro, na Uni-
versidade Federal do Acre.
2  Mestranda em Letras pelo programa de Pós-Gra-

duação da Universidade Federal do Acre – UFAC.
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A vida-lazer de Everlyn

Vinicios Kabral Ribeiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Uma vida-lazer?
Pelos becos da Lapa, nos anos de 1930, 

ecoa o desejo de Tabu: “comprar uma máqui-
na Singer, de pedal, pra costurar as fardas do 
meu anjo de bondade, meu marido. E viver 
uma vida lazer”. Em outro filme, lançado 
sete anos depois e com imagens captadas 
em 1999, Patrícia Simone da Silva conceitua 
de forma mais precisa o que seria a tal vida 
lazer, almejada por Tabu.  Ao ser interpelada 
por José Renato (aquele geólogo amargo, 
ressequido e espinhoso de Viajo Porque 
Preciso, Volto Porque te Amo) sobre seus 
sonhos, ela prontamente afirma:

Eu desejava de ser tanta coisa na 
minha vida. Mas e seja lá o que for, 
se for o melhor tô indo pro melhor, 
e se for o pior tô indo pro pior. Eu 
queria ter realmente, meu sonho é 
tão alto nesse momento, era uma 
vida lazer pra mim e pra minha fi-
lha e mais nada.

José Renato, curioso, pergunta a Patty o 
que seria uma vida lazer. E naquele instante 
ela revela:

Uma vida lazer é assim: eu na 
minha casa, eu e a minha filha, o 
companheiro que eu tiver ao meu 
lado, pra esquecer esses momentos 
todos porque não dá certo. É triste 
a pessoa gostar sem ser gostada.

Primeiro traçado, pista ou caminho:
Vida-lazer nos fala do gostar, de ter seu 

companheiro, de um amor conjugal e filial. 
Nos fala de afetos.

Separemos, pois, os termos:

Vida
Giorgio Agamben (2000) pensa em 

formas-de-vida. E o que seriam?   Apostemos 
nas singularidades da vida; em existências 
não se constituindo apenas como fatos ou 
evidências, mas como potencialidades. 
Formas de individuação em constantes re-
invenções. Rancière, ao propor uma partilha 
do sensível, ressalta que da vida cotidiana 
devemos nos atentar ao banal, sendo ele o 
que “torna-se belo como o rastro do verda-

deiro (2009, p.50)”.
Vida-lazer não é estática, está em cons-

tante reinvenção. A vida-lazer é uma vida 
banal. Ela nos fala de exemplaridades, de 
narrativas, de histórias de si. A vida-lazer é 
uma potencialidade. É um devir?

Edgar Morin em suas proposições sobre 
o pensamento complexo dedica um, de seus 
sete princípios da complexidade, para res-
saltar que a vida, especialmente a humana, é 
auto-ecoorganizadora. Dessa maneira, nossa 
autonomia está intimamente ligada à depen-
dência da cultura e da natureza, da sociedade 
e de seu universo geoecológico. A vida e seu 
pensamento complexo “é capaz de reunir, 
contextualizar, globalizar, mas ao mesmo 
tempo de reconhecer o singular, o individual, 
o concreto (MORIN, p.77, 2003)”.

A vida-lazer é uma forma de conheci-
mento, de pensamento, de energia. Da vida
-lazer extraímos modos e maneiras de sentir 
e estar no mundo. Habitar o cotidiano. A 
vida-lazer é uma constante produção de 
sentidos e saberes. Ela é quereres, prazeres, 
dizeres. 

Vida-lazer como promessa de vida. A 
vida como produção colaborativa de laze-
res. “A vida como o aprendizado de regras e a 
feitura do dever de casa, o mundo como uma 
escola (BAUMAN, 1998, p.162)”. 

Na passagem acima, entoada pelo 
sociólogo da liquidez Zigmunt Bauman, é 
quase automático pensar em uma sociedade 
disciplinar, como bem notada e esmiuçada 
por Foucault. Mas a vida-lazer de que quero 
tratar é reinvenção, certo? Logo, a escola 
acionada não é aquela de cadeiras enfilei-
radas, currículos disciplinares, punições 
e normatizações. A escola do mundo, ou a 
escola da vida-lazer, é onde aprendemos 
e mediamos às paixões e os amores. Onde 
partilhamos os afetos e os blocos de senti-
mentos (Deleuze; 1992). A escola-vida-lazer 
está aberta para matrículas, em sua ementa e 
proposta nos diz que:

É preciso fazer aparecer o inteli-
gível sobre o fundo da vacuidade 
e negar uma necessidade; e pen-
sar que o que existe está longe de 
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preencher todos os espaços pos-
síveis. Fazer um verdadeiro de-
safio inevitável da questão: o que 
se pode jogar e como inventar um 
jogo? (FOUCAULT, 1981, p.5)

Como inventar uma vida-lazer? Quase 
dormindo, José Renato deseja: “Eu quero 
uma vida-lazer”. A questão, José Renato, 
é: qual sua vida-lazer? Falamos de vida, de 
escola, de jogos. Então,

A vida-lazer pede passagem, quer rom-
per fronteiras. Ela é um jogo, um complexo 
jogo. É lúdica, é tácita, é íntima. A vida-la-
zer, herança de Foucault, tem a amizade 
como linhas de vida e propulsora de outras 
gramáticas afetivas. 

Lazer
Ilana Feldman (2010) ao escrever sobre 

a vida em cena versa sobre a vida-produto, 
a vida-lazer, a vida-trabalho, a vida-perfor-
mance. Ela abre caminhos para reflexão de 
uma subjetividade capturada pelos disposi-
tivos do capitalismo cognitivo (Lazzarato, 
2006). Para Feldman, a apresentadora Ana 
Hickmann é um exemplo de vida-produto. 
O filme Pacific (Marcelo Pedrosa, 2009) 
trata de vida-trabalho. Já a exposição da 
intimidade na cultura midiática (Sibilia, 
2008) e a subjetividade empreendedora 
enquanto sintomas da vida-performance. A 
vida-lazer é citada brevemente e é feita ao 
acarinhar Viajo porque preciso, volto porque 
te amo. Das vidas em cena, apresentadas por 
Feldman, fico com a última, a que desejo: a 
vida-lazer.

Em princípio seduzi-me em articular o 
que eu imaginava de vida-lazer com uma dis-
cussão sustentada pelo conceito deleuziano 
de dispositivo. Posteriormente, associaria a 
ideia de lazer acoplada ao discurso contem-
porâneo do trabalho imaterial e a indistinção 
entre os momentos “lazeres e laborais”. 
Buscaria discussões travadas sobre a nova 
condição do capitalismo, onde a mais-valia 
é uma auto-expropriação do proletário. O 
indivíduo concebendo sua vida como um 
investimento, calculando seus riscos e lucros 
(Lazzarato, 2006). 

E, por fim, imaginei compreender o 
discurso de uma vida-lazer – especialmente 
na enunciação de Tabu e Patty – como uma 
reprodução de modelos e discursos enraiza-
dos em nossa cultura. Se uma travesti almeja 

uma vida-lazer onde a costura e a conjuga-
lidade ocupam seu cotidiano, seria a matriz 
heteronormativa operando. A prostituta 
saindo das ruas e sendo salva por um de seus 
clientes, como uma higienização das práticas 
sexuais dissidentes. A mudança de rota e a 
fuga vieram no momento em que me recor-
dei de três frases: duas de Deleuze e outra de 
Foucault.

1. “A arte que resiste: ela resiste à morte, 
à servidão, à infâmia, à vergonha.” (DELEU-
ZE, 2010, p. 219).

2. “Um pouco de possível, senão eu 
sufoco” (2010, p. 132).

3. “Não há poder sem recusa ou revolta 
em potencial” (FOUCAULT, 2003, p. 384).

Lançando-me aos desejos despertados 
pelas frases acima, assumo e entendo uma 
hipótese de vida-lazer que se configure como 
espaços de liberdade nas redes de poder. A 
vida como um sopro, um respirar calmo e 
contemplativo dos territórios que habitamos. 
A vida como imagem, vida-lazer como obra 
de arte.  Finalmente, Corroboro com 
a discussão proposta por Gustavo Gutierrez 
(2001), onde o prazer e o lazer devem ser 
reavaliados sobre novas perspectivas, distan-
tes das concepções herdadas de um modelo 
industrial, pautadas em um binarismo tra-
balho/lazer. Prazer-lazer articulados com a 
política, intimidade, trabalho. “Uma política 
dirigida à extensão e redistribuição do tempo 
livre, no qual o lazer como busca do prazer 
possa ser perseguido e reivindicado como 
bem fundamental e imprescindível à vida 
humana (GUTIERREZ, 2001, p.108).”

A vida-lazer é individual e coletiva. É 
colaborativa, é política, econômica, ecológi-
ca. É a intimidade, a amizade, os arranjos 
afetivos. É um projeto de felicidade, prazer. 
É intensidade, é um tratado, um caminho.

Afeto-lazer
O afeto como intensidade é uma maneira 

de aproximação do campo cinematográfico e 
de análise da imagem considerando o corpo, 
tanto o imaterial que pavoneia nas telas 
quanto o espectorial, dos sujeitos que se põe 
frente a essas imagens. Nesse sentido, Del 
Rio (2008) investe seus esforços para uma 
questão levantada por Espinosa, atualizada 
por Deleuze e urgente para a contempora-
neidade: o que pode o corpo? Ainda para a 
autora, Deleuze compreende o corpo como 
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um conjunto de forças que afetam e são 
afetadas em consonância com uma gama de 
outras forças e devolve ao corpo o seu campo 
de intensidades anuladas nos modelos de 
representação.

Elena Del Rio (2008) sustenta que essa 
força corporal e essa capacidade de afetar são 
extremamente criativas e performativas. E 
esse poder de afecção e imanência criativa dos 
corpos contribuem nos processos geradores 
da existência. O corpo como performativo, 
como força da e na cultura. O corpo que não 
se encerra em um molde de representação. 
Um corpo que conclama o outro, o toque, o 
encontro. Corpos vibráteis. O corpo como ló-
cus de criatividade anárquica, e por sua visão 
performativa como um meio de passagem do 
afeto, das emoções, dos sentimentos.

Mas de que falamos, então, quando fa-
lamos, dos afetos e das emoções? Aos modos 
de Espinosa o afeto é potência de agir. As 
emoções seriam a interpretação e codificação 
cultural das afecções, os sentimentos, como a 
raiva, a alegria, a tristeza. Os filmes que pro-
ponho analisar - e aqui especialmente O Céu 
Sobre os Ombros - nos falam de encontros, 
laços ora frágeis ora intensos, abandonos e 
despedidas; acima de tudo encontros. Como 
pensar esses encontros de uma outra manei-
ra que não recaia nos recorrentes discursos 
de fragmentação, individualidade, obsoles-
cência e tantos outros sintomas de uma dita 
pós-modernidade? E dialogando com Fábio 
Ramalho: como esses encontros são capazes 
de potencializar nossas afecções? E de que 
maneira conduzir a discussão e a pertinência 
do afeto nos corpos de imagem que tomam o 
mundo?

Ramalho recupera Elena Del Rio para 
problematizar as maneiras em que ocorre 
uma sobreposição entre o narrativo e o afe-
tivo no cinema, tendo o afeto uma potência 
de afetar e mobilizar a narração do filme. E, 
assim, considerar não só o corpo encenado, o 
corpo-coletivo e corpo-espectorial, mas todo 
o conjunto de corpos que se imbricam e po-
tencializam o agir. Um afetivo-performativo 
comandado pelos corpos-vivos: simbiose de 
todos os corpos possíveis. Acredito que essa 
noção de afetivo-performativo pode ser um 
ponto de partida futuro para situar e contex-
tualizar a personagem Everlyn.

Essa virada afetiva (Clough, 2010) é, 
também, a possibilidade do afeto emergir 
como potência estética, conceitual e con-

temporânea de compreensão da experiência 
humana. Quebrar os muros que separam as 
produções artísticas, os saberes, as formas de 
se conhecer e experimentar o mundo. Buscar 
nas imagens mais que suas dimensões técni-
cas e aspectos formais de elaboração, e sim 
seus vestígios, suas partilhas, sensibilidades 
e vibrações. Por fim, corroboro com a ideia 
de Ramalho: 

e se, enfim, as imagens que veicula-
mos têm o poder de afetar aqueles 
que as confrontam, podemos então 
discernir uma forma de articular 
a estética e a política, e sustentar 
que o conceito de afeto pode nos 
dizer mais do mundo visivo e das 
imagens em circulação do que sim-
plesmente qualificar um conjunto 
de procedimentos, uma forma de 
registro ou uma “tendência con-
temporânea (2010, p.9-10).

É necessário definir estritamente o que 
seria um afeto? Ganhamos ao pensar no 
afeto como possibilidades plurais? O afeto 
como sinônimo de medos, de emoções, de 
potências de agir, da efemeridade do instan-
te? De que maneira pensar os afetos como 
potências aglutinadoras de vidas comuns, 
singulares, lazeres? De que modo se pode 
entender os afetos como contribuintes para 
uma ética, estética e política na possibilidade 
de se viver juntos em um espaço heterogê-
neo, reconhecendo a profundidade do outro? 
E qual o espaço da amizade (Foucault, 1981), 
dos arranjos para além de dados genéticos, 
propulsados pelo encontro, pelas viagens, 
pelo corpo? De onde emergem os afetos de 
uma puta, de uma transexual, de uma puta 
transexual?

Jeudy (2002), ao retomar aos estudos 
de Deleuze sobre Espinoza, também recu-
pera a questão “que pode o corpo?” e logo 
garante que “nenhuma pessoa tem condições 
de sabê-lo, pois ninguém conhece os limites 
de nossas afecções (JEUDY, 2002, p. 109)”. 
Portanto, é sobre esse terreno desconhecido, 
em saber o que pode o corpo, é que podemos 
relacionar as possibilidades de experimenta-
ção, de ativação de potências, de sensibilida-
des vibráteis (Deleuze, 2010). Nesses terre-
nos onde também podemos perguntar quem 
são esses e essas que habitam as vidas-lazer?

O Corpo-lazer de Everlyn
Everlyn  é uma das três personagens/
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pessoas que se encena no longa metragem 
“O Céu Sobre os Ombros”. Ela é uma mu-
lher que vivencia a experiência transexual, 
mestre pela Universidade Federal de Minas 
Gerais, professora de cursos de formação em 
gênero e sexualidade e como se autodenomi-
na “puta”. É, também, escritora e há indícios 
que sua vida-lazer se liberte nos romances 
que escreve. Everlyn provoca e atrapalha as 
matrizes normativas que operam na coerên-
cia entre corpo, gênero, desejo e sexualidade. 
Ela habita zonas fronteiriças e seu corpo/
discurso é rico para pensar o espaço do per-
formativo, do afetivo e da transgressão.

Se recorro ao círculo mágico concebido 
por Gayle Rubin, em seu texto Reflexionan-
do Sobre el Sexo (1989), vemos que Éverlyn 
habitaria o limite exterior de uma vida social. 
Nesse círculo mágico (Figura 1, 1989) encon-
tra-se no epicentro a matriz que deve orientar 
e normatizar os corpos, prazeres e desejos. 
Essa é a matriz heterossexual e a partir dela 
se espera uma relação sexual pautada em uma 
conjugalidade, com finalidades reprodutivas, 
realizada na intimidade do quarto do casal, 
sem lançar mão de outros estímulos eróticos, 
como a pornografia e brinquedos sexuais.    

Figura 1.Círculo Encantado. In: GONÇALVES (2001, 
p. 13-15).

Nas margens desse círculo encontram-
se toda a sorte de corpos que se relacionam 
de forma impessoal, sem finalidades procria-
tivas, com mais de um parceiro, os que se 
masturbam, consomem pornografia, objetos 
sexuais, práticas intergeracionais, sado-
masoquistas, exibicionistas, dentre outras 
práticas não hegemônicas. 

Uma vida-lazer sem sex shops? Que 
careta...

O que fazer quando habitamos, assim 
como Everlyn, os limites exteriores, as 

margens e somos portadores de gêneros e 
sexualidades consideradas desviantes? As 
reflexões oriundas dessa nova corrente femi-
nista, no qual a autora se insere, descortina 
tais hierarquizações sexuais a partir dos pró-
prios sujeitos que são considerados margina-
lizados e diagnosticados como pervertidos. 
As margens podem e devem ser constituintes 
de uma vida-lazer. 

No trabalho de Judith Butler (2003), é 
observável uma releitura das proposições de 
Rubin em conjunto com o que ela considerou 
decisivo: a performatividade. A teoria da 
performatividade relacionada ao corpo e 
gênero, cunhada por Butler (2003), como 
bem lembrado por Pinto (2009), parte da 
justaposição teórica dos atos de fala do 
filósofo inglês J. L. Austin.  Essa retomada 
conceitual se dá a partir do momento que 
o corpo em seu processo de subjetivação e 
materialização é compreendido como um ato 
de fala. Pinto entende que 

O trabalho de Judith Butler sobre a 
relação entre linguagem e corpo é 
uma certa prática da citação, que 
reproduz e altera  Austin e Der-
rida. Quando inclui o ponto-cego 
da fala – o corpo – nas suas cita-
ções, Butler (1993; 1997) altera o 
performativo. E – o mais impor-
tante – suas alterações implicam 
não perder de vista, em nenhum 
momento, uma intersecção inco-
mensurável entre o lingüístico e o 
político. Mais detalhadamente: a 
discussão de Butler (1993; 1997; 
1999b) sobre corpo é atravessada 
ao mesmo tempo por um problema 
teórico – a iterabilidade do ato de 
fala, repetição e alteração, impe-
dindo estruturalmente seu contro-
le total – e por um problema polí-
tico – criar condições lingüísticas 
de sobrevivência apesar dos meca-
nismos violentos de interpelação 
(2009, p.128).

A vida-lazer é linguagem, corpo e de-
sejo. Faz-se no/sobre o discurso e para além 
dele. A vida-lazer é maquínica.

Dessa maneira, o corpo – um campo de 
batalha linguístico e político - se apresenta 
como um aparato discursivo, se (des)-fazen-
do e se perfazendo na incorporação de signos 
cotidianos, se impregnando  discursiva-
mente das convenções culturais.

Guacira Louro (2004), ao dissertar so-
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bre a relação discursiva entre corpo, gênero e 
sexualidade, também recorre às proposições 
teóricas de Butler (2003) para compreender 
a discursividade e performatividade que 
performa sujeitos. Louro reitera que:

Tudo isso permite dizer, como faz 
Judith Butler, que os discursos 
“habitam corpos”, que “eles se aco-
modam em corpos” ou, ainda mais 
contundentemente, que “os corpos, 
na verdade, carregam discursos 
como parte de seu próprio san-
gue”. Portanto, antes de pretender, 
simplesmente, “ler” os gêneros e 
as sexualidades com base nos “da-
dos” dos corpos, parece prudente 
pensar tais dimensões como sendo 
discursivamente inscritas nos cor-
pos e se expressando através deles; 
pensar as formas de gênero e de 
sexualidade fazendo-se e transfor-
mando-se histórica e culturalmen-
te (2004, p.79-80).

A performatividade, dessa maneira, é 
um teatro cotidiano. Pequenos gestos, modos, 
trejeitos, afirmações, atos de fala. A gestante 
ao ouvir do médico “é menina”, reiteração de 
uma feminilidade ao usar um batom, a reafir-
mação da masculinidade ao deixar à mostra a 
barba. Mais quais contrapontos ou linhas de 
fuga são possíveis se estamos sujeitos a uma 
matriz produtora e construtora dos corpos 
e gêneros? Se o corpo não é o destino e se 
ainda assim performatizamos diariamente 
o gênero, quais rupturas são possíveis para 
embaralhar a essencialização dos corpos?

Elena Del Rio (2008) também aciona 
as ideias de Judith Butler ao dissertar sobre 
as dimensões performativas das afecções. 
Para Del Rio (2008) as teorias de Butler vão 
ao encontro de uma concepção da repetição 
performática como algo fantasmático de-
terminado culturalmente. No entanto, aos 
olhos de Del Rio é mais produtivo perceber o 
performativo – ao menos quando pensamos 
os afetos - enquanto o que não se esgota em 
sua repetição. O corpo, suporte das afecções, 
não se encerra em moldes de representação 
ou esquemas socioculturais determinados. 
Como bem dito pela autora:

From the perspective of perfor-
mance as affective event, I argue, 
the body’s expressions are not 
exhausted by the pressures to per-
form according to cultural, linguis-
tic, or ideological requirements. 

Rather, alongside the inevitability 
of conforming to these pressures, 
there always lies the possibility 
that affective intensity may pro-
vide a line of escape – in Deleuze’s 
words, a line of flight (DEL RIO, 
2008, p.5-6).

E nesse gancho de intensidades afetivas 
do corpo que desenvolvo a argumentação de 
que as poéticas visuais contribuem para a 
desencialização das identidades, para a sub-
versão das estratificações de gênero e para 
a formulação de outros caminhos, linhas de 
fugas, novas rotas para os corpos, desejos 
e sexualidades e afetos. O corpo/discurso/
performance das personagens aqui tramadas 
nos fala e performa atos corporais subver-
sivos. Éverlyn ao negar passar por um pro-
cesso de redesignação sexual e mesmo assim 
posicionar-se como transexual. Ao ocupar 
um espaço interditado, como a universidade. 
Ao significar o espaço da prostituição de 
outras maneiras, que não apenas o local da 
degradação. Ao encenar a si, ao se reinventar 
e assim abrir clarões para sua vida-lazer.
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Língua de branco e identidade de índio na Cabeça do Cachorro

Wagner Barros Teixeira
Universidade Federal do Amazonas

Vivemos, na verdade, uma época 
em que a questão da identidade 
já não pode ser mais considerada 
como algo pacífico. As identidades 
estão cada vez mais sendo perce-
bidas como precárias e mutáveis, 
suscetíveis à renegociação cons-
tante.

Kanavillil Rajagopalan

A região do Alto Rio Negro é um celeiro 
de encontros étnicos, linguísticos, culturais, 
religiosos e tantos outros. Além da riqueza 
em diversidade, sempre foi estrategicamente 
alvo de disputas. 

Neste caos organizado, enquanto pro-
fessor e pesquisador universitário, fui levado 
ao trabalho de formação de docentes indíge-
nas em Espanhol como Língua Estrangeira 
e, em contato com as diversidades da/na 
região, instigado a investigar a temática da 
formação identitária desse indígena, que se 
dispõe a estudar línguas neolatinas, línguas 
de ‘branco’ segundo os próprios nativos da 
região, especialmente no que concerne às 
línguas Portuguesa e Espanhola. 

Para alcançar meu objetivo, com base em 
Barth (1969), Cunha (1986) e Maher (1996), 
trato a temática da formação identitária, 
com destaque para o processo de formação 
de identidade(s) indígena(s), fundamental-
mente baseado em Berger; Luckman (1966), 
Ribeiro (1970) e Orlandi (1990). Além disso, 
calcado em Alves (2007) e em investigadores 
do ISA/FOIRN (2006), traço um breve pa-
norama histórico sobre os povos e a questão 
linguística da/na região do Alto Rio Negro/
AM. No tocante à diversidade linguística 
típica da região, oriento-me, principalmente, 
por Faria (2003), Freire (2003), e Rajagopa-
lan (2003).

Alguns caminhos para se definir 
‘identidade’

A interação é fundamental. É fun-
dante... Nunca uma estrada só. 
Sempre uma encruzilhada... Mui-
tas estradas... Possibilidades di-
versas... Nunca o um. Sempre mais 
que um; sempre dois ou mais. Só 

há o dois ou mais... a alteridade é o 
fundante... o UM sem uma relação 
qualquer para fora de si é vazio.

Valdemir Miotello1

Eu me vejo e me reconheço através 
do outro, na imagem que o outro 
faz de mim. [...] Eu me projeto no 
outro que também se projeta em 
mim, nossa comunicação dialógica 
requer que meu reflexo se projete 
nele e o dele em mim [...].

Paulo Bezerra2

    
Para começar a caminhada, tomo o 

percurso antropológico. Para a existência 
de um grupo étnico, a identidade comum a 
esse grupo está marcada pela herança bioló-
gica, por determinação genética, em dadas 
características físicas. Ao caminhar por esta 
senda, que tem o critério racial como forma 
exclusiva de definição étnica e de formação 
identitária, deparo-me com alguns obstácu-
los que me fazem desviar e percorrer outro 
caminho, desbravado por antropólogos 
estruturalistas.

Tomando esse desvio, encontro novo 
critério, que pode ser usado para definir a 
identidade de um grupo, com base não em 
questões exclusivamente genéticas, mas 
exteriores ao indivíduo, determinadas pelo 
comportamento, pela cultura. Os aspectos 
culturais substituem os raciais na deter-
minação étnica de um grupo. No entanto, 
caminhando com mais atenção e cuidado, 
percebo novos obstáculos. 

Para os seguidores de Strauss, são os as-
pectos culturais que, substituindo o critério 
biológico, racial, podem definir a identidade 
de um grupo, sua etnia; no entanto, não 
são estáticos, imutáveis, estereotipados. 
Sabemos que “[...] as culturas são, na sua 
essência, dinâmicas e estão, por isso mesmo, 
sujeitas a constantes alterações (MAHER, 
1996, p. 18).”

Como, então, definir a identidade de um 
grupo? Se os critérios de raça e de cultura 
não são suficientes, qual será o mais ade-
quado? Se os desvios percorridos em busca 
da definição identitária foram vencidos por 
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obstáculos, qual deve ser o caminho tomado 
a fim de alcançar o objetivo almejado?

Uma possível resposta se encontra na 
moderna teoria da identidade, de Fredrik 
Barth (1969). Segundo o antropólogo norue-
guês, os grupos étnicos são formados e suas 
identidades definidas a partir do critério 
de adscrição. Em outras palavras, “[...] só 
podem ser caracterizados pela própria dis-
tinção que eles percebem entre eles próprios 
e os grupos sociais com os quais interagem 
(CUNHA, 1986, p. 111).” Retomo, então, o 
pensamento bakhtiniano sobre a questão da 
alteridade, deixando claro que a existência 
do EU só se deve e se dá no OUTRO. Não é 
a cultura um fator pré-existente que define 
a identidade, mas o contrário. O indivíduo, 
ser social, por meio da linguagem, também é 
socialmente construída, (re)define sua iden-
tidade na fronteira com o outro.

Ao tomar esse novo desvio, percebo que 
a identidade é social e interacional, pois se 
dá nas relações entre indivíduos e grupos, 
e é também contrastiva, efetivando-se na 
percepção da diferença, no encontro com o 
outro.

A seguir, traço um panorama sobre a 
identidade indígena.

Afinal, o que é ser índio?
Identidade é um fenômeno que 
emerge da dialética entre indiví-
duo e sociedade [...] uma vez cris-
talizada é mantida, modificada, ou 
mesmo, remodelada pelas relações 
sociais.

Peter Berger; Thomas Luckman3

Não há como tratar a temática indígena 
sem usar o prisma diacrônico. Volto, então, 
à época da tomada das terras do Brasil pelos 
europeus. 

Segundo o entendimento histórico 
oficial, ser índio, para os lusos e os demais 
europeus, foi a definição identitária dada 
a todo e qualquer habitante nativo da terra 
recém-conquistada. Assim, independen-
temente de raça, etnia, cultura, língua ou 
costumes, bastava ser nativo da ‘terra em 
que se plantando tudo dá’ para ser índio. 
É o critério do nascimento formando uma 
identidade nacional. 

Segundo a antropologia tradicional, a 
identidade indígena se define por outro crité-
rio, o da herança genética. Assim, o indivíduo 

é índio por determinadas características, um 
dado biótipo, que o caracterizam como tal. 

No entanto, se a raça e o critério genéti-
co fossem os únicos para a definição da iden-
tidade indígena, qual das centenas de etnias, 
com características físicas diferentes, que 
habitavam o Brasil na época de sua tomada, e 
os que restam ainda hoje, é a que identifica os 
verdadeiros índios? Se propuser a pergunta a 
indígenas pelo Brasil, acredito que a maioria 
se considerará como tal. Então, se são todos 
índios, mas com características físicas dife-
rentes, o critério racial não se sustenta. 

Tomo, assim, um desvio. Segundo a an-
tropologia estrutural, o critério cultural deve 
bastar para definir identidade, substituindo, 
o racial. Sob esse novo prisma, como fica, 
então, a identidade do índio brasileiro? Al-
gumas das características culturais que mar-
cam o indígena poderiam ser, por exemplo, o 
uso de uma língua étnica, hábitos como viver 
da pesca, da caça, andar nus ou seminus, ou 
usar adornos como kokás, colares de semen-
tes, brincos com penas etc. Um índio poderia 
ser, então, um indivíduo que se porte como 
tal. No entanto, percebo alguns obstáculos 
que também inviabilizam continuar nesse 
caminho: se usar brincos de pena e colares 
de sementes, ou se viver da pesca ou da caça, 
ou, ainda, se falar línguas indígenas são 
pressupostos culturais para a definição da 
identidade indígena, então, uma brasileira 
de São Paulo, descendente de europeus, mas 
que usa um par de brincos de pena que ga-
nhou de presente, ou um colar de sementes 
que comprou pela Internet seria uma índia 
legítima, pois possui os pressupostos cultu-
rais para ser definida assim. E, ao contrário, 
um indígena da etnia Tukano que traja terno 
e gravata, trabalhando em Brasília, não seria 
considerado um índio porque não possui 
(mais) os pressupostos culturais para tanto.

Segundo Darcy Ribeiro (1970), o con-
teúdo cultural está constantemente mudan-
do e, por isso, não pode ser pressuposto para 
se definir etnia(s), pois costumes, crenças, 
religiões, são atributos exteriores à etnia, não 
primários. 

[...] embora a cultura componha 
(de forma importante!) a etnicida-
de, ela não pode ser considerada 
um elemento definidor porque não 
é pressuposto, é, antes, produto, 
resultado, consequência da ma-
neira de existir, de se organizar de 
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um grupo étnico. [...] a cultura in-
dígena não define o índio, mas, ao 
contrário, porque o indivíduo é ín-
dio, a cultura de que ele é portador 
é definida como sendo indígena 
(MAHER, 1996, p. 19).

Pelo visto, os critérios até o momento 
utilizados não são suficientes para alcançar 
o objetivo de se definir a identidade do índio. 
Tomo, então, outro desvio. Retomando as 
palavras de Berger e Luckman (1996), a iden-
tidade é um fenômeno social. A sociedade 
determina as relações sociais, as quais defi-
nem a identidade. O indivíduo só se conhece 
e se define a partir do outro. A alteridade é, 
assim, pressuposto para a formação identi-
tária.  

Acredito que o caminho mais acertado 
para a definição identitária seja o proposto 
por Barth (1969). É índio todo aquele que se 
define como tal, ao perceber que seu inter-
locutor, o ‘outro’, é um não-índio. É nesse 
limite, nessa fronteira, nesse limiar, que se 
(re)constrói a(s) identidade(s). 

No limite, sou tudo o que sou – ou 
melhor, represento-me como sen-
do – não porque exibo umas mar-
cas identificáveis de fora para den-
tro, mas sou o que represento ser 
se me perceber e me colocar e en-
quanto me perceber e me colocar 
como não sendo o outro (MAHER, 
1996, p. 20).

Apesar de encontrado um critério que 
possa propor uma resposta mais acertada 
à pergunta enunciada, sabe-se que a iden-
tidade não é um fenômeno exclusivamente 
social. Por ser social, também é um fenô-
meno histórico, em constante movimento 
(ORLANDI, 1990).

Nesse sentido, a seguir, viajo pelas 
veredas da história dos povos indígenas 
brasileiros presentes na Região do Alto Rio 
Negro, AM, foco deste trabalho.

Navegando pela(s) história(s) dos 
povos do Alto Rio Negro

Vimos uma boca de outro grande 
rio, à mão esquerda, que entrava 
no que navegávamos e de água ne-
gra como tinta e por isso lhe puse-
mos o nome de rio Negro.

Gaspar de Carvajal4

O fragmento apresentado foi escrito 
pelo escrivão Frade da Ordem de S. Domin-
gos, Carvajal, como parte das primeiras ano-
tações dos europeus acerca do rio Negro, na 
histórica expedição do espanhol Francisco 
Orellana pelo rio Amazonas, no século XVI. 
A partir dessas anotações, nossa expedição 
começa, navegando pela(s) história(s) dos 
povos do Alto Rio Negro.

Tomados e levados por uma mistura que 
contém toques de um espírito aventureiro, 
e do anseio por descobrir novas terras, por 
cumprir com missões, e ainda pela cobiça, 
ganância e ambição pelo poder e riquezas, a 
partir da chegada de Cabral ao Brasil, vários 
‘conquistadores’ e ‘exploradores’ europeus, 
das mais diversas nações, navegaram, aden-
traram e caminharam pelos rincões brasilei-
ros.

Em se tratando da região amazônica, o 
principal meio de transporte eram – e ainda 
são – os rios; e foi navegando o leito dos rios 
amazônicos que as expedições europeias 
encontraram-se com os nativos. 

Para contar de forma sucinta um pouco 
da história da região do Alto Rio Negro, re-
monto ao século XV. Em 1494, por meio do 
Tratado de Tordesilhas, as terras da América 
do Sul foram divididas entre Portugal e Es-
panha, ficando com os lusos a parte leste do 
Meridiano, e as terras do oeste, abrangendo 
a atual Amazônia Brasileira, destinadas aos 
hispânicos (ALVES, 2007). 

Para se defenderem da cobiça, materiali-
zada nas incursões de exploradores de outras 
nações europeias, os ibéricos se uniram. Essa 
união durou de 1580 a 1640, era da conquista 
e consolidação da Amazônia Brasileira. 

A Portugal coube conquistar e povoar 
a Costa do Pará e suas redondezas – atual 
Amazônia Brasileira. Em 1616, foi fundado o 
Forte do Presépio ou Forte do Castelo, que 
deu origem à cidade de Belém, servindo de 
apoio à primeira grande expedição que enve-
redou pelas águas do rio Negro, comandada 
pelo ‘conquistador da Amazônia’, o Capitão 
Pedro Teixeira, entre os anos de 1637 e 1639. 
Naquela época, as Coroas Ibéricas já estavam 
em litígio e em separação, e para manter sua 
soberania na região amazônica frente à pre-
sença dos espanhóis, os lusos enveredaram 
pelas águas negras, desbravando terras até 
então desconhecidas por eles.

Nessa expedição, a região do Rio Ne-
gro foi identificada, sendo descritas tribos 
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indígenas e os primeiros contatos com os 
brancos, principalmente com os lusos. 

No entanto, segundo Edmar César Alves 
(2007, p. 18), 

Bem antes das grandes expedições 
aportarem-se nestas terras, ne-
las já haviam sido fincadas raízes 
pelos seus nativos, descendentes 
indígenas que foram os primeiros 
a habitá-las, a conhecê-las e des-
bravá-las; a enfrentar suas dificul-
dades, a descobrir seus segredos. 
Delas sobreviviam, nelas mora-
vam, aprendendo por si só a se 
defenderem, constituindo gerações 
e repassando culturas, tradições e 
costumes [...].

De acordo com investigações arqueoló-
gicas realizadas na região, há indícios de que 
essas terras são habitadas por indígenas há 
pelo menos 3.200 anos. 

Muito tempo antes da era Cristã (ISA/
FOIRN, 2006) já havia indígenas no Alto Rio 
Negro. Inscrições nas pedras das cachoeiras 
nos rios da bacia do Rio Negro, pedaços de 
cerâmica contam bastante da história deste 
sitio arqueológico, e um pouco da história 
dos primeiros habitantes da região, e de seus 
descendentes, que usavam

[...] arcos e flechas, com pequenas 
canoas de madeira ou jangadas 
improvisadas construídas por eles 
mesmos [...]. Na maioria das vezes, 
encontrando rios bravios, toma-
dos por correntezas e cachoeiras 
que eram os primeiros perigos que 
enfrentavam. A defesa do solo e da 
integridade física era imprescindí-
vel, face aos invasores insaciáveis 
que chegavam de todos os lugares, 
em busca da conquista dos legí-
timos filhos dessas terras, suas 
próprias terras que eram para 
eles, como ainda o são, seu maior 
tesouro. [...] Nas águas do Negro 
adormecem imortais que não des-
cansaram enquanto respiravam 
um fio de esperança para deixar 
às gerações atuais riquezas incon-
testáveis, em especial, o orgulho de 
terem lutado pela liberdade e pela 
consolidação do domínio territo-
rial (ALVES, 2007, pp. 18, 19).

Esse encontro mudaria a história dos 
povos nativos amazônicos. As dificuldades 
enfrentadas antes mesmo da chegada dos 

conquistadores e exploradores foram poten-
cializadas. Guerras tribais, exploração de todo 
tipo, lutas pela defesa de seus ideais, crenças, 
costumes, valores, e, principalmente, por seu 
bem maior, a terra, transformaram conside-
ravelmente o panorama dos povos nativos. 
Muitos indígenas eram levados de sua terra 
natal, seu bem mais precioso, para trabalha-
rem escravizados em grandes centros, Belém 
e São Luis (ISA/FOIRN, 2006). 

Mais do que nunca, as identidades dos 
povos indígenas se reuniram em torno de 
uma identidade maior, comum. Tukanos, 
Baniwas, Barés, Makus, Werekenas, e outras 
etnias deixaram diferenças de lado e viram 
suas semelhanças. Não se viram mais como 
‘outros’, mas como ‘um’. Ser índio passava, 
definitivamente, a não ser o outro, branco, 
europeu, explorador, conquistador, assassi-
no. No entanto, ao perceber que a postura 
de enfrentamento conduzia à desvantagem, 
o índio adaptou sua identidade; de inimigo 
do homem branco, passou a aliado, asilando-
se sob a égide da Igreja, a partir do contato 
oriundo das diversas incursões de religiosos 
que subiram os rios da região até a fronteira 
com a Venezuela e a Colômbia. 

A partir dessa nova postura, da assun-
ção da identidade de agregados aos religio-
sos, principalmente nas missões carmelitas, 
mais tarde nas franciscanas e salesianas, o 
índio deixou-se subjugar, realizando tarefas 
cotidianas, pescando, cultivando e coletando 
bens sob o comando dos religiosos, em troca 
de proteção. Esse contato impôs-lhe uma 
castração de costumes, hábitos, e crenças. 

Contudo, devido ao declínio do poder 
temporal dos religiosos no século XVIII por 
ordem do Marquês de Pombal, os indígenas 
passaram a ser explorados por militares 
e colonos portugueses, administradores 
responsáveis pelos povoados. Apesar de 
tentativas frustradas da administração pom-
balina em minorar o jugo sob os indígenas, a 
relação continuava desigual, de exploração e 
castração. 

Com o avançar do tempo, no século 
XIX, novos personagens surgiram nesse 
panorama de contato. Comerciantes e 
mercadores hispânicos, vindos da fronteira, 
passaram a explorar os nativos da região, 
usados como mão-de-obra na construção 
de vilas coloniais, na agricultura, na coleta e 
demais atividades. 

O contato com esses comerciantes 



1481

manteve os nativos sob o jugo do trabalho 
escravo, sem remuneração ou direitos.

É esta a peior causa, porque exci-
ta um a um, por meio da cachaça, 
já embriagados, a promoverem 
dabucuris saturnaes, no meio das 
quaes prostitue-lhes enlevadas 
por essas barbaras e debochadas 
dansas, esposa, filha, cunhada, 
sobrinha. Depois da festa, no dia 
seguinte, isola do marido a esposa, 
do pae os ternos filhinhos, do filho 
o pae e a mãe extremecidos, do ir-
mão a irmã, da qual é o amparo, 
e os conduz para os seringaes dos 
districtos de Santa Isabel, S. Joa-
quim, Thomar, Moreira, Barcellos 
e Carvoeiro. 
Contractados por tempo de poucos 
meses, ali os seduz ao captiveiro 
para nunca mais deixarem que 
volvam á sua casa e nesta conti-
nuarem a zelar e animar suas fa-
mílias, cuidar de suas roças, pes-
carias e caçadas, evitar que fique 
reduzida ao mais triste e desolador 
abandono [...] (ARANHA, 1907, p. 
65).

  
O fragmento ilustra bem o novo período 

de escravidão indígena, devido à exploração 
da borracha. Eram forçados a trabalharem 
nos seringais, em condições desumanas, 
devido à ganância dos brancos – brasileiros, 
europeus e hispânicos. 

Nessa época, as incursões religiosas 
voltaram a atingir a região. Eram os fran-
ciscanos. Esse novo contato também foi 
catastrófico. Costumes, crenças e valores 
dos nativos foram desrespeitados. O conflito 
agravou-se a tal ponto, que os franciscanos 
foram expulsos de suas missões, sendo 
substituídos, a partir de 1927, pelos salesia-
nos, presentes na região até hoje. Indígenas 
atemorizados devido ao jugo imposto por 
comerciantes colombianos, coronéis da bor-
racha e militares configurou cenário propício 
para sua permanência. Logo de início, de 
maneira truculenta, foram impondo religião, 
língua, educação e costumes de brancos aos 
nativos, em troca de garantia da ‘integridade’ 
constantemente ameaçada. 

Os salesianos também insistiram 
muito, e acabaram tendo êxito, 
em convencer os índios a abando-
narem suas malocas, e a se esta-
belecerem em povoados compos-

tos de casas separadas para cada 
família, sob os falsos pretextos de 
promiscuidade sexual e falta de hi-
giene. A destruição da maloca era, 
aliás, um dos pontos principais do 
programa de “civilização” e inte-
gração, na sociedade nacional, dos 
índios do alto rio Negro.
Desestimularam também os ín-
dios Tukano e Baniwa a praticar 
os rituais de iniciação masculina, 
conhecidos na região como rituais 
de Jurupari. Empreenderam cam-
panhas de difamação e de ridicu-
larização das atividades dos pajés 
locais, proibiram o consumo de 
bebidas alucinógenas, tiraram das 
malocas indígenas enfeites e ins-
trumentos de música cerimoniais. 
[...] Os índios do alto rio Negro se 
confrontaram, assim, com uma 
outra forma de violência e desres-
peito à sua cultura (ISA/FOIRN, 
2006, pp. 95, 96).

Na década de 1940, a missão evangélica 
norteamericana Novas Tribos proporcio-
nou novo contato com religiosos. Liderada 
por Sophia Muller, adentrou a Amazônia 
brasileira, vinda da Colômbia, estendendo 
seu trabalho entre os Baniwa brasileiros. 
Pregavam o anticatolicismo, a redenção e 
o fim de todos os sofrimentos. Ouvindo e 
aceitando as ‘boas novas’, vários indígenas se 
converteram. O evangelismo tornou-se parte 
de sua identidade, como forma de resistên-
cia à dominação tradicional dos brancos 
católicos. Os Baniwa conseguiram manter 
certa autonomia com relação aos brancos e 
às outras etnias, mais ligadas aos católicos. 
Isso fez com que outro traço da identidade 
branca fosse assumido pela identidade indí-
gena, a divisão entre crenças: evangélicos ou 
católicos, perdurando até hoje.

A partir do ano de 1970, época em que o 
Brasil era controlado pelos militares, a região 
amazônica se destaca novamente no cenário 
nacional, por meio do Plano de Integração 
Nacional, que visava a integrar geopoloti-
camente a região ao restante do país. No 
intuito de consolidá-lo, algumas ações foram 
realizadas: foram instalados postos de insti-
tuições e órgãos governamentais na região, 
como a FUNAI, o Batalhão de Engenharia e 
Construção, além da instalação de trabalha-
dores de várias empresas responsáveis pela 
abertura da BR-307, que faria a ligação entre 
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São Gabriel da Cachoeira e Cucuí, e de um 
trecho da rodovia Perimetral Norte – BR-
210 – atualmente abandonada (ISA/FOIRN, 
2006).

A presença cada vez mais marcante e 
oficial dos brancos na região fez com que o 
êxodo das comunidades ribeirinhas em di-
reção às urbanas se intensificasse. Com isso, 
a população de São Gabriel da Cachoeira, 
cidade conhecida como Cabeça do Cachorro, 
no Alto Rio Negro, triplicou em pouco tem-
po. Brancos de várias partes do Brasil, tra-
balhadores, religiosos e militares passaram 
a conviver diariamente com indígenas de 
etnias variadas, em ambiente de aculturação 
contínua. 

A partir do contato com os brancos, o ín-
dio da região acrescentou em sua identidade 
a organização sindical, política. Prova disso 
são os diferentes movimentos que tornaram 
possível a demarcação das terras indígenas 
da região, por meio de seguidas decisões 
do governo federal brasileiro. Hoje, a maior 
parte é de posse da União, distribuída entre 
terras indígenas e uma reserva florestal.

Pelos dados diacrônicos, percebe-se que 
o contato com o branco marcou e transfor-
mou a identidade do índio no Alto Rio Negro. 
No entanto, tal contato não e a transforma-
ção identitária não seriam possíveis sem a 
presença de outro ingrediente marcante na 
construção da identidade, a língua. 

Como foi possível que brancos e indí-
genas amazônicos se comunicassem? Como 
se deu essa comunicação? Qual(is) língua(s) 
serviu(ram) para tal finalidade?

No intuito de responder a esses questio-
namentos, enveredo pelo papel da língua na 
formação da identidade do indígena no Alto 
Rio Negro.

Língua(s) X identidade(s) indíge-
na(s) no Alto Rio Negro

[...] as línguas não são meros ins-
trumentos de comunicação [...] são 
a própria expressão das identi-
dades de quem delas se apropria. 
Logo quem transita entre diver-
sos idiomas está redefinindo sua 
própria identidade. Dito de outra 
forma, quem aprende uma língua 
nova está se redefinindo como uma 
nova pessoa.

Kanavillil Rajagopalan7

Tradicionalmente, a língua é conceitua-
da como um ente fechado em si, auto-suficien-
te. Ao considerar esse caminho saussuriano, 
entende-se língua como um sistema perfeito, 
que existe em si e para si, de maneira com-
pletamente estável, não se importando com 
aspectos exteriores a ela. Caminhar sob esse 
prisma seria perigoso, como andar às cegas 
ou viver de ilusões, pois estaria definindo-a 
de uma maneira ideal, não como realmente é 
no mundo real (FAIRCLOUGH, 2001). 

Prefiro adotar a perspectiva bakhtinia-
na, que considera a língua a partir e durante 
seu uso, a linguagem, a língua em uso. A lín-
gua serve para que seus falantes se comuni-
quem, podendo sofrer alterações estruturais, 
históricas, ou externas. 

Num mundo globalizado como o de 
hoje, as línguas estão sofrendo in-
fluências mútuas numa escala sem 
precedentes. As chamadas “lín-
guas francas” do mundo moderno 
já não são mais línguas cujas tra-
jetórias históricas permaneceram 
contínuas e sem influências exter-
nas ao longo do tempo. São todas 
elas formas de comunicação que 
tiveram origem no contato efetivo 
entre povos, processo que conti-
nua com maior força nos dias de 
hoje em razão do encurtamento de 
tempo e espaço que é a marca re-
gistrada do momento histórico em 
que vivemos. Os chamados “portu-
nhol”, “franglais”, “spanglish” são 
exemplos concretos da realidade 
lingüística do mundo de hoje. São 
línguas mistas em constante pro-
cesso de evolução [...]. 
Num mundo que serve de palco 
para o contato, o intercâmbio sem 
precedentes entre povos, o multi-
lingüismo adquire novas conota-
ções. O cidadão desse novo mundo 
emergente é, por definição, mul-
tilíngüe. O multilingüismo como 
língua franca [...] já se tornou uma 
realidade [...] (RAJAGOPALAN, 
2003, pp. 68, 69).

 
Acredito ser essa visão social da lingua-

gem, de língua socialmente constituída, a 
mais adequada para responder aos questio-
namentos levantados.

Percebo claramente que não foi ne-
nhuma das línguas europeias, o Português, 
o Espanhol, o Francês, o Holandês nem o 
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Inglês, línguas dos brancos ‘conquistadores’, 
que serviu para consolidar o contato e a 
comunicação entre brancos, índios, negros 
e mestiços na região amazônica brasileira. 
Os europeus tomaram uma das línguas in-
dígenas para ‘língua franca’, que permitiu a 
efetivação da comunicação entre brancos, de 
diversas nacionalidades, índios, de diversas 
etnias, negros e mestiços. De acordo com 
Freire (2003), foi o Tupinambá, também 
conhecido como Nheengatu ou Língua Ge-
ral, o qual passou por transformações, tendo 
sua trajetória alterada por questões políticas, 
geográficas, sociais e econômicas. O pesqui-
sador dividiu essa trajetória em fases.

“O papagaio é um bicho inteligen-
te,

ele fala toda língua,
até a língua amazonense (*).

Papagaio louro, oi, oi,
do bico dourado, oi, oi,

Ele falava tanto,
ele falava tanto, 

e agora está calado”.

(Letra de uma música carimbó)

(*) Existe uma variante, para essa 
parte, que se refere à 

‘língua paraense’

(In: FREIRE, 2003., p. 214)
 
A primeira fase foi a de expansão da 

Língua Geral, usada como língua de integra-
ção, primeiramente regional, e, a posteriori, 
nacional. Nesse primeiro período, serviu 
como meio de comunicação interétnica, 
aproximando falantes de línguas diversas, 
europeus e/ou indígenas, e proporcionando 
uma unidade linguística para a região do 
estado do Grão-Pará, atual Amazônia brasi-
leira.

A segunda fase modificou o panorama. 
Em meados do século XVIII, o estado do 
Grão-Pará perdeu sua autonomia, subordi-
nando-se ao estado do Brasil, onde a ‘língua 
franca’ já era a Língua Portuguesa. Destarte 
o declínio da Língua Geral. Era a fase da ‘por-
tugalização’ da região do Grão-Pará. Mais 
uma vez, a Língua Geral cumpriu um papel 
fundamental, universalizando linguistica-
mente a região, pois, ao invés de fazer com 
que falantes de várias línguas, pertencentes 
a diferentes grupos étnicos, adotassem uma 
nova língua, o Português, o que teria levado 

muito tempo e investimento, os brancos tive-
ram apenas que fazer com que esses mesmos 
falantes, que também dominavam a Língua 
Geral, substituíssem o uso do Tupinambá 
pela Língua Portuguesa, utilizando, para essa 
finalidade, o aparato escolar e a imprensa. 

Como consequência da segunda fase, 
a terceira consolidou a (re)indigenização 
da Língua Geral. Com o avançar do uso 
do Português, cada vez menos indivíduos 
utilizavam o Nheengatu como meio de co-
municação, a exceção da realidade na região 
do Alto Rio Negro, onde voltou a ter o status 
de língua indígena e se manteve – até os dias 
atuais – como língua de comunicação entre 
povos indígenas, juntamente com outras 
línguas regionais.

Atentando para os versos da cantiga 
carimbó, visualizo a trajetória da Língua 
Geral. A princípio, falada em todo o canto e 
com intensidade, por todos, e, no final, não 
mais falada, está calada. 

Mas será que realmente está calada? 
Que interpretação podemos dar para esse 
‘calar’? Qual é sua verdadeira intensidade? 
Acredito que o ‘calar’ se refere ao declínio do 
uso da Língua Geral, não a sua extinção, já 
que ainda hoje é utilizada por comunidades 
indígenas como língua de comunicação.

Retomo aqui as palavras de Rajagopa-
lan (2003), mencionadas anteriormente, 
sobre o multilinguismo como ‘língua franca’. 
Essa situação linguística, que já faz parte 
da realidade de diferentes regiões de nosso 
planeta como a África e a Europa, sempre es-
teve presente na região do Alto Rio Negro e é 
parte marcante da identidade do índio dessa 
região. Segundo ISA/FOIRN (2006), sempre 
existiu nessa região diversidades linguística 
e cultural intensas. 

Atualmente, há mais de vinte línguas 
indígenas, oriundas de quatro grandes famí-
lias linguísticas, a saber: Tukano Oriental, 
Aruak, Maku e Yanomami, além do Nheen-
gatu, usadas, juntamente com o Português 
e o Espanhol, como línguas de comunicação 
– em situação de contato constante. Além 
disso, há indígenas que falam várias delas, o 
que comprova a situação de multilinguismo 
na região.

Os representantes dessas famílias 
linguísticas seriam sobreviventes de grupos 
de origens linguística e cultural diferentes, 
que invadiram a região em sucessivas ondas 
migratórias. 
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A primeira teria se constituído por gru-
pos nômades semelhantes aos Maku5 atuais. 

A segunda teria ocorrido no início da 
era cristã, vindo do norte, do Alto Orinoco 
e Alto Guiana, constituída por grupos de 
origem Arawak, habitando ao longo dos rios, 
em grandes casas comunais6. Os Manaó, os 
Baré e os Baniwa do rio Içana seriam seus 
atuais descendentes. 

A terceira onda migratória teria vindo 
do oeste, composta por índios Tukano. No 
século XVIII ainda teria ocorrido outra inva-
são Arawak, composta pelos índios Tariano. 

Essas ondas migratórias teriam 
causado, gradualmente, uma mes-
tiçagem cultural na região: os 
Tukano teriam sido influenciados 
pelos Arawak; os Tariano adota-
ram a língua Tukano; alguns clãs 
baniwa adotaram a língua Cubeo 
e numerosos Maku foram assimi-
lados pelos Tukano e Arawak (FA-
RIA, 2003, p. 35). 

O grupo dos Tukano Oriental é compos-
to pelas etnias Arapaço, Bara, Barasana, 
Desana, Cubeo, Karapanã, Makuna, Mi-
rititapuia, Piratapuia, Siriano, Taiwano, 
Tatuyo, Tukano, Tuyuka, Yuriti e Wanano. 

O grupo dos Arawak é conhecido 
genericamente como grupo dos Baniwa. 
Originalmente falavam a língua Waku, mas, 
devido ao contato intertribal, por meio da 
tradição de exogamia linguística, perderam 
sua língua original, adotando o Nheengatu, 
ou, em seu lugar, o Tukano, como língua de 
comunicação. Além de falarem o Português 
e sua língua étnica, os Baniwa se comuni-
cam em Espanhol, por viverem em áreas da 
região da tríplice fronteira Brasil, Colômbia, 
Venezuela. 

O grupo dos Maku está dividido em 
cinco subgrupos segundo o território onde 
habitam e a língua que falam, a saber: os 
Hupd Maku, os Bará Maku, os Yuhp Maku, 
os Kamã Maku e os Maku Guareba, ou Na-
dõb.

E o último grupo traz Yanomami.
Retomo, então, a epígrafe desta se-

ção, que versa sobre o multilinguismo e a 
identidade, com vistas a tentar propor uma 
resposta à pergunta: afinal, qual o papel da 
língua ou sua contribuição na formação da(s) 
identidade(s)? Segundo Rajagopalan (2003), 
concebendo identidade como fenômeno 

em constante alteração, a língua é a mais 
autêntica expressão da(s) identidade(s) de 
um indivíduo. Como fenômeno social, marca 
e está marcada pela interação. No contexto 
em questão, ouso afirmar que a(s) língua(s) 
em contato, o multilinguismo, é(são) o que 
marca(m) e expressa(m) a(s) identidade(s) 
do indivíduo que vive na região do Alto Rio 
Negro, em especial o indígena, responsável 
por decidir adentrar em outras culturas, (re)
definindo, assim, sua(s) identidade(s).

Alguns encaminhamentos
Pesquisas que versam sobre a temática 

da formação identitária e que se debruçam 
sobre questões linguísticas não são inéditas. 
No entanto, acredito que há forte relevância 
neste trabalho por unir ambas as linhas de 
pesquisa, especialmente com um olhar espe-
cial para a realidade do índio brasileiro, com 
destaque para o nativo da região conhecida 
como ‘Cabeça do Cachorro’. 

A partir das investigações realizadas, 
percebo que a língua é parte integrante do 
processo de (re-des)construção da(s) identi-
dade(s) do ser humano, e, no caso especial 
da região Alto Rio Negro, marcadamente 
destacada por ser um local de encontros, 
impera o multilinguismo como forma de 
comunicação.

O índio dessa região se identifica como 
tal também por meio de sua língua étnica, 
utilizada por seus antepassados, nos mo-
mentos de disputas entre tribos locais e, mais 
tarde, contra os ‘brancos’ conquistadores. 
No entanto, adaptações são inevitáveis no 
processo de (des-re)construção identitária, e 
isso também ocorre com o indígena do Alto 
Rio Negro. Entre elas, verifico a presença 
cada vez mais crescente do uso de línguas de 
‘branco’. Apesar de predominarem as línguas 
indígenas locais como principais meios de 
comunicação, o uso das Línguas Portuguesa 
e Espanhola é cada vez mais frequente. Há 
indícios de interesse crescente pelo uso 
dessas línguas neolatinas, por questões de 
comunicação com o homem ‘branco’, ou por 
melhoria de condições de vida de sua geração 
e também das gerações vindouras.

Em suma, ficou evidente que o índio 
do Alto Rio Negro constrói sua identidade 
também utilizando a língua de ‘branco’ como 
maneira de ampliar seus conhecimentos, 
garantir seus direitos, valores, costumes e 
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crenças, e melhorar as condições de vida de 
seu grupo étnico, especialmente na região 
onde vive. 

Notas
1  MIOTELLO, V. 2008. p. 57.
2  BEZERRA, P. 2005. p. 194.
3  BERGER, P.; LUCKMAN, T., 1966, p. 195.
4  Fragmento extraído do livro Amazônia Brasileira: 
conquista, consolidação e manutenção.
5  Também conhecidos como índios do mato. 
6  Também conhecidas como malocas (mal = mal + 
oca = casa)  – termo atribuído pelos ‘brancos’, europeus, devi-
do a seu caráter místico e religioso.
7  RAJAGOPALAN, K., 2003, p. 69.
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Subjetividade e Objetividade: perspectiva de um trabalho de 
campo

Wilian José Santos de Arruda1

Universidade Federal do Acre

Introdução
Este artigo surgiu de uma apresentação 

de um relatório bimestral sobre atividades, 
desenvolvidas a partir de um subprojeto de 
pesquisa2, à minha orientadora, Mariana 
Pantoja3, a qual notou pontos, referentes à 
minha viagem de campo à Reserva Extrati-
vista do Alto Juruá (REAJ) entre os dias 14 
de fevereiro e 08 de março de 2012, que po-
deriam ser trabalhados em um texto à parte.   

Portanto, em minha apresentação co-
loquei um pouco das minhas impressões do 
trabalho de campo feito REAJ, Município de 
Marechal Thaumaturgo, no estado do Acre. 
Eu estava, na verdade, tentando expressar 
as minhas primeiras impressões do que vi, 
e também minhas primeiras impressões in-
trospectivas; minhas primeiras dificuldades, 
desconfortos; meus sentimentos de muita 
saudade, como também o sentimento de 
alegria de estar ali vendo tanta beleza. Ou 
seja, sentimentos de tristeza e de alegria que 
me preenchiam às vezes ao mesmo tempo. 
Quando escrevendo meu relatório mais geral 
referente à viagem, eu achava que isso não 
teria muita relevância. Falar sobre os meus 
sentimentos e sensações não seria algo im-
portante para um trabalho mais elaborado e 
“formal”, digamos assim. Mas Mariana me 
encorajou a elaborar mais essa esfera de as-
suntos e me listou uma pequena bibliografia 
que me incentivou a pensar em muitas outras 
coisas ligadas a essa parte mais subjetiva do 
campo, sobre as situações mais específicas e 
íntimas com que o antropólogo se depara.

Um aprendiz de antropólogo em 
campo

Antes, porém, de discutir a partir de um 
quadro teórico os nossos assuntos, vou expli-
citar algumas das coisas que fizeram com que 
minha orientadora indicasse os textos que 
serão a seguir comentados. Naquela minha 
exposição fiz menção aos meus principais 
sentimentos e conturbações em relação ao 
campo, vejamos alguns.

Primeiro comecei falando de minhas 

impressões introspectivas, as mais iniciais. 
Num primeiro momento me senti assustado, 
me sentia engolido como que por uma beleza 
que dá medo. Era outro mundo, para mim 
um mundo de água, chovia muito e nós (nos-
so grupo de viagem: eu, Mariana, Amilton de 
Mattos, da UFAC, e Antonio Caxixa, mora-
dor da Reserva e liderança de um projeto de 
agroecologia) estávamos subindo o rio Juruá 
em direção ao rio Tejo, afluente daquele, 
estávamos na REAJ! A beleza daquele lugar 
me apareceu como diferente. Lá estava eu, 
cercado de uma “paisagem composta de vida 
pura”, parafraseando Baudelaire.

Do começo ao fim da viagem, fiquei 
muitos momentos me “ajustando” para me 
“portar” como cientista, para produzir um 
efeito mínimo nas pessoas. Na verdade não 
sei bem por que eu pensava ainda nisso, 
pois até mesmo antes do campo li coisas que 
me indicavam que essa questão de afetar o 
campo não é algo ruim, além do que, penso, 
todos mudam na interação afinal.

Perguntava-me muitas vezes, principal-
mente nas horas de desconforto e saudade, 
“o que é ser um antropólogo?”; “será que 
serei mesmo um antropólogo?”. Nesse mes-
mo rumo vinham-me preocupações com os 
objetivos do estudo, “como e quando devo 
fazer as perguntas?”. Flagrava-me pensan-
do sobre conceitos, tentando construí-los. 
Às vezes, quando dava por mim, estava eu 
preocupado em ir ou já indo atrás dos obje-
tivos do estudo. Mas também chegaram os 
momentos em que me inquietava a dúvida 
sobre o que as pessoas estavam achando de 
mim, queria poder saber o que elas estavam 
sistematizando mentalmente sobre a minha 
pessoa e minha presença, de que maneira 
elas estavam me compreendendo dentro de 
suas representações. E simplesmente houve 
momentos em que só pensava em mim mes-
mo, ocasiões de desolação, desconforto, falta 
de ânimo e nostalgia.

Entre a academia e o campo
Li dois textos de Roberto Da Matta. O 

primeiro chama-se “O ofício do etnólogo, 
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ou como ter anthropological blues” (Da 
Matta, 1981). Da Matta divide, nesse texto, 
o trabalho de campo em três fases comple-
mentares assim por ele definidas: 1- Teórico
-intelectual; 2- Período prático e 3- Pessoal 
ou existencial. A primeira fase é “marcada 
pelo divórcio entre o futuro pesquisador e a 
tribo, classe social, mito (...) quando ainda 
não temos nenhum contato com os seres hu-
manos que, vivendo em grupos, constituem 
nos nossos objetos de trabalho” (DA MATTA, 
1981, p.24). Com efeito, em nosso trabalho 
investimos um razoável tempo em estudos 
bibliográficos condizentes às realidades com 
as quais, de certa forma, esperamos nos de-
parar. A partir desses estudos é que teríamos, 
penso eu, o suporte teórico para analisar 
e interpretar as situações que vivemos em 
campo, ou não. Nessa primeira fase conhe-
cemos o que os outros antropólogos viveram 
e sabem, e são, portanto, conhecimentos que 
estão relativamente distantes daquele que 
estudam os textos e livros, sendo enfim um 
saber “mediatizado pelo abstrato”, como nos 
assinala Da Matta.

Nessa mesma fase teórico-intelectual, 
onde “as aldeias são diagramas” e “os índios 
são de papel”, eu tinha uma preocupação, 
maior à medida que o trabalho de campo se 
aproximava, com a pergunta: a teoria que 
eu tinha apreendido daria conta da minha 
experiência prática? 

A segunda fase, o período prático, “diz 
respeito a nossa antevéspera de pesquisa”, 
onde se deixa um pouco de lado as “teorias 
mais universais” e dá-se mais preocupação 
“para os problemas mais banalmente con-
cretos.” (DA MATTA, 1981, p.24) Ou seja, 
essa fase é relativa às nossas preocupações 
pré-viagem e que, pelo menos para mim, 
algumas delas não surgiram na “antevéspera 
da pesquisa”. No entanto, pensava como 
que eu reagiria ao campo, se eu suportaria 
a saudade e solidão, o medo dos “perigos” 
do campo. Antes de ir à REAJ eu já sabia 
que encontraria muita água, algo perigoso 
para quem não sabe nadar, e que poderia 
encontrar, por exemplo, bichos peçonhentos 
e bem perigosos como cobras ou até mesmo 
onças. Felizmente e infelizmente, ao mesmo 
tempo, não as encontrei. As preocupações de 
onde dormir, comer, tomar banho, ou outras 
necessidades fisiológicas básicas não foram 
algo que me tenham ocorrido tanto prece-
dentemente à viagem. Mas, de fato, essas 

preocupações surgiram agudamente quando 
já em campo. A explicação que poderia dar 
a isso seria que a circunstância de eu estar 
acompanhado de pessoas já bem familia-
rizadas com as realidades e com as pessoas 
do campo de estudo me deixou calmo nesse 
aspecto até certo momento. Veja que, de fato, 
estou tentando seguir o que Da Matta diz ser 
o problema fundamental da antropologia: 
“o da especificidade e relatividade de sua 
própria experiência.” (Da Matta, 1981, p.25).

A terceira fase elencada por aquele 
autor é digna de atenção, pois “(...) ela deve 
sintetizar a biografia com a prática do mundo 
com a do ofício.” (idem, p.25). Confira esta 
frase. Nessa fase estamos submersos em um 
mundo distante e diferente. No campo per-
cebi que o que vi em teoria nem sempre dava 
conta de analisar o entorno e as pessoas, e 
o entorno e as pessoas em relação a mim. 
Acontecimentos inéditos surgiam, pois agora 
era eu o antropólogo, não mais apenas um 
estudante com suas leituras. Estava lidando 
com pessoas de verdade, “de carne e osso”. 
Nada ou quase nada era tão previsível. Os 
acontecimentos são aleatórios e, às vezes 
misteriosos, para o pesquisador que pela 
primeira vez se aproxima de seu ambiente de 
estudo.

Justamente nessa fase fiquei muitas 
vezes tentando repetir rotinas, traçar obje-
tivos a cada dia. Mas, ao mesmo tempo em 
que isso acontecia, sucedia igualmente que 
eu às vezes me deixava mais solto, seguindo 
os conselhos de minha orientadora para a 
posição de deixar-se relaxar e viver e convi-
ver de acordo com o ritmo das pessoas. Em 
sentido parecido, friso o que o nosso autor 
fala sobre “um modo envergonhado de não 
assumir o lado humano e fenomenológico da 
disciplina, com um temor infantil de revelar 
o quanto vai de subjetivo nas pesquisas de 
campo” (DA MATTA, 1981, p. 27) para que se 
possa entender a expressão “anthropological 
blues”, de modo grosseiro, como o caráter 
inconstante do trabalho de campo e os “as-
pectos interpretativos do ofício de etnólogo” 
e os aspectos específicos e extraordinários 
que são por muitas vezes banalizados. 

A transformação exótico-familiar
-exótico

Na minha experiência de campo, eu di-
ria, acredito que fiz essa dupla transformação 
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de que nos fala Da Matta (1981). 
Fui para lugares que constituem o que 

chamam de seringais. E a minha família, 
mais especificamente os meus pais e irmãos 
mais velhos, nasceu e viveu em seringais. 
Muitos de meus irmãos também viveram 
grande tempo nos seringais onde meu pai 
cortou seringa. Isso quer dizer que, não 
obstante eu não ter alcançado essa época de 
minha família – inclusive se o tivesse, talvez 
não estivesse agora escrevendo antropologia, 
em outras palavras, não teria tido muita 
chance de ter entrado na academia - mesmo 
assim cresci de acordo, ainda que na cidade, 
com o dever de seguir algumas das etiquetas 
e costumes da vida nos seringais, que em-
bora terem sofrido mudanças ou até mesmo 
alguns terem sido “esquecidos” e desvalori-
zados, foram valores que um dia já tiveram 
muita importância ou que ainda a tem para 
pessoas muito próximas de mim. 

É até interessante lembrar o que muitas 
vezes a Mariana dizia aos moradores que eu 
ia conhecendo, e que ela já conhecia de longa 
data, algo do tipo: “esse meu aluno é filho 
de seringueiro, mas foi preciso que eu viesse 
lá do Rio de Janeiro pra trazer e mostrar a 
mata pra ele”. A propósito lembro-me de 
Seu Juscelino, mais conhecido como Peba, 
dizendo “ah, eu percebi pelo jeito dele, o 
jeito dele falar é parecido com o nosso...”. No 
entanto os costumes e o modo de vida da ci-
dade transformam ou até desfazem algumas 
das “maneiras seringueiras de ser”, eu diria. 
Lembro-me que por um determinado tempo 
eu não dava muita atenção as reclamações 
de meus pais de que as coisas estão a cada 
dia mais erradas, que antigamente as coisas 
eram de outros modos, enfim... Admirava, no 
entanto, algumas histórias de seus tempos de 
seringueiros, de dificuldades e superações. 
Só a partir do descobrimento da antropologia 
que comecei a querer saber mais sobre coisas 
que mesmo tão próximas são por muitas 
vezes distanciadas através de ações, discur-
sos que tomam essas histórias e realidades, 
modos de ser e de viver que existem, como 
coisas arcaicas.     

Em campo, certas coisas me eram fa-
miliares e exóticas ao mesmo tempo houve 
acontecimentos que me lembravam sem 
querer os meus pais – acontecimentos fami-
liares, portanto. Outros fatos que só percebi 
em mim e no que rodeia e rodeava minha 
vida quando me deparei com, digamos, a 

“essência dos costumes”. Cito, por exemplo, 
o hábito de se comer no chão, e não na mesa, 
ainda hoje vigente em minha casa e no meu 
dia a dia. Ou seja, tratar-se-ia de um costume 
a princípio familiar. Porém, quando em cam-
po, aquilo me chamou certa atenção, o que 
me parece que, de algum modo, percebi algo 
de exótico numa prática que me era e é muito 
habitual. Claramente eu estava vivenciando 
um processo de estranhamento, processo 
pelo qual, como apontam Da Matta e também 
Gilberto Velho (1978), todo antropólogo pas-
sa (ou que mesmo qualquer pessoa se depara, 
porém de modo menos elaborado, digamos 
assim). A propósito disso, Velho afirma que 
“(...) o fato de dois indivíduos pertencerem à 
mesma sociedade não significa que estejam 
mais próximos do que se fossem de socieda-
des diferentes...” (p.38).

Então “o que sempre vemos e encon-
tramos pode ser familiar, mas não é neces-
sariamente conhecido e o que não vemos e 
encontramos pode ser exótico, mas, até certo 
ponto, conhecido” (VELHO, 1978, p.39). 
Imediatamente percebo que a familiaridade, 
e mesmo o conhecimento, que tinha em re-
lação aos costumes que, se não eram iguais 
aos meus, eram muito próximos, era de um 
grau que variava, pois “(...) o meu conheci-
mento pode estar seriamente comprometido 
pela rotina, hábitos, estereótipos”. (VELHO, 
1978, p.41). Então, por várias vezes para me 
aprofundar em minhas próprias maneiras de 
ver aquilo que me era familiar, foi necessário 
haver esse estranhamento, ou certo “fingi-
mento” de não saber direito o que significava 
certas expressões, palavras e gestos, como 
fazer algumas coisas, para que as pessoas me 
explicassem algo que amiúde eu conhecia 
parcialmente, ou melhor, já tinha algum 
conhecimento. 

Subjetividade e objetivos da pes-
quisa de campo

Estar em sua própria casa com certeza, 
ao menos para mim, é algo que produz as me-
lhores sensações de conforto e tranqüilidade. 
Quase tudo você pode fazer. De acordo com 
os seus limites, você não tem impedimento 
algum pra se sentir bem ou fazer o que quiser 
pra poder sentir-se melhor. A viagem de volta 
para casa depois de uma viagem longa tam-
bém traz sentimentos de aconchego, de paz, 
de entusiasmo. Afinal, você irá se reencontrar 
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com aquelas pessoas que há muito não via... 
Você irá se sentir tranqüilo, pois tudo já lhe 
é conhecido. As ruas, as pessoas, mesmo as 
desconhecidas não lhe parecerão tão estra-
nhas, as casas, a cidade, ou a floresta, seja lá 
qual for a sua terra natal, você vai se sentir 
bem em estar retornando ao seu lar; se você 
realmente tiver um, será um dos lugares mais 
agradáveis de estar. É, pois, o lugar onde as 
pessoas falam como você e sobre coisas que 
você normalmente entende. Quero dizer, 
afinal, que temos um vinculo muito extenso 
e forte com o lugar onde nascemos e nos 
criamos e somos criados. Temos também, 
consequentemente, uma grande resistência 
em nos separarmos do nosso “habitat”. Não 
é à toa que existem expressões como “as 
minhas raízes” ou “sou de origem tal...” para 
designar a ligação que temos com a terra em 
que nascemos e, exatamente, criamos raízes 
na mesma. 

O quase estéril trecho anterior, do pre-
sente texto, nos serve como fundamentação 
para a discussão das situações várias que o 
antropólogo depara e que Da Matta trata, 
conforme já citado, como “anthropological 
blues”. Vou falar melhor sobre como as 
situações vão sendo criadas em relação 
aos objetivos que desejamos alcançar na 
pesquisa de campo, ou seja, o fato de que 
ao mesmo tempo em que temos em mente 
uma certa objetividade, temos, outrossim, as 
interferências do  próprio campo, portanto, 
as circunstancias que vão sendo geradas a 
partir de sua convivência com pessoas antes 
jamais vistas por você, de seus sentimentos 
e sensações internas, de suas impressões de 
um lugar estranho, onde você é que é o estra-
nho, o forasteiro. Então, há toda uma relação 
entre a sua subjetividade e os resultados de 
sua pesquisa, eu diria. Diria também que en-
contro na antropologia uma maior liberdade 
de expressar, como já vem sendo feito desde 
o começo deste trabalho, essas relações do 
sujeito que afeta o campo e é, simultanea-
mente, afetado por este. 

Malinowski (1980), explanando sobre 
sua primeira experiência de campo na costa 
sul da Nova Guiné, fala que nas primeiras se-
manas naquele lugar vivenciou sentimentos 
de desânimo e desespero. Isso condiz com o 
que foi anteriormente comentado a cerca da 
ligação que temos com nossa terra natal. Fi-
car longe de seu ambiente cultural, digamos 
assim, faz com que experimentemos sensa-

ções desconfortáveis, de vazio e solidão, por 
exemplo. No entanto, não só de sensações 
ruins experimentamos. No meu caso, tenho 
que confessar que senti muita paz interior, 
alegria, euforia e deslumbramento. 

A propósito, já que citamos algo de 
Malinowski, elenco três grandes princípios 
de método do trabalho de campo que o 
mesmo assinala: 1- o pesquisador deve ter 
objetivos realmente científicos; 2- viver sem 
a companhia de outros homens brancos; 
3- aplicar métodos particulares para coletar, 
manipular e estabelecer seus dados. 

Penso que isso é interessante para 
continuar meu relato sobre a subjetividade 
e objetividade no trabalho de campo, princi-
palmente o segundo item. 

Houve um momento em minha viagem 
de campo que me separei dos outros pes-
quisadores que me acompanhavam. Desde 
o começo da viagem eu estava fazendo mais 
uma observação participante, não me preo-
cupando muito com entrevistas, pois estas 
estavam sendo mais executadas pelos meus 
companheiros que eram, na verdade, meus 
três orientadores, eu diria: Mariana, Amilton 
e Caxixa. Sentia-me bem confortável, inclu-
sive, nessa minha posição, pois conseguia ir 
construindo uma familiaridade a partir de 
informações sobre os costumes e os lugares, 
problemas e trabalhos locais. Também exa-
minava a mim mesmo e o campo de uma for-
ma que eu conseguia me controlar nas horas 
vazias de saudade e de tristeza, e, além disso, 
me sentia mais liberto para me habituar 
melhor ao campo, em parte despreocupado 
com os objetivos e os métodos mais gerais de 
minha investigação científica (esclareço que 
essa despreocupação não implicava de forma 
nenhuma alguma desconsideração). Tenho 
que frisar ainda que o tempo que passei 
com eles (meus companheiros) me foi muito 
produtivo e divertido, até porque, quando 
estava com eles, as horas de solidão eram 
pouco recorrentes, ou mesmo eram rápidas, 
uma vez que havia sempre algo para se fazer, 
algo em comum para se conversar. Inclusive 
me era extremamente confortável conversar 
com o colega Amilton, pois, se até antes da 
viagem eu conhecia pouco o mesmo, durante 
nossa convivência identifiquei uma afinidade 
muito grande em nossos gostos musicais. 

Mas falo isso para completar com o 
seguinte: viver a experiência de campo com 
alguém que tenha uma proximidade com o 
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seu estilo de vida pode fazer com que a sua 
pesquisa tenha alguns “desvios”, digamos as-
sim, no sentido de que algumas coisas serão 
mais confortáveis, já que você terá alguém 
para compartilhar muitas de suas angústias, 
por exemplo. Ou seja, ter alguém do “seu 
mundo” por perto pode ser uma estratégia de 
fuga da situação de pesquisa, podendo com-
prometê-la, como já alertou Malinowiski. Nas 
minhas reflexões a partir da minha própria 
experiência, penso que se perde a chance de 
sentir coisas - sejam elas estranhas, tristes 
ou alegres -, focar certas situações, analisar a 
si próprio de uma forma altamente solitária, 
perceber e fazer parte de situações, entre 
outros coisas, que só ocorrem mediante o 
seu afastamento de pessoas muito parecidas 
com você. A partir do seu isolamento naquele 
meio, com aquelas pessoas desconhecidas, 
você começa a criar os seus próprios meca-
nismos de pesquisa, de entrevistas, a obser-
var melhor a conjuntura do convívio entre as 
pessoas, você vai ganhando aos poucos uma 
personalidade concernente à sua adaptação 
no campo de pesquisa. 

Durante esse tempo com os outros pes-
quisadores fui ganhando dicas importantes, 
conhecendo uma boa parte da Resex do Alto 
Juruá, conhecendo várias pessoas de dife-
rentes comunidades, em suma, conhecendo 
novos modos de viver, criar e conhecer. Em 
contrapartida, houve o momento em que me 
senti desequilibrado. Foi quando chegamos 
à Vila Restauração, o último lugar em que 
todos nós tínhamos que chegar e conversar 
com as pessoas, cada um de acordo com as 
suas metas de pesquisas. Enfim, chegara 
a hora em que eu estava no lugar central 
de minha pesquisa, ou seja, a sobreposição 
territorial – tema do meu subprojeto – está 
focada ali na Vila Restauração, onde existem 
os Kuntanawa que reivindicam a sua Terra 
Indígena e os moradores da Resex que resis-
tem até certo ponto a essa reclamação. Ma-
riana então me disse que aquela era a hora 
de eu ficar sozinho e fazer o meu trabalho. 
Lembro-me muito bem que escrevi em meu 
diário de campo que aquele dia em que os 
outros pesquisadores se foram foi o dia mais 
triste até então. 

Observação participante: alguns 
desafios

Em “Treinando a observação partici-

pante”, texto de William Foote-White (1984), 
encontramos uma reflexão sobre formas de 
condução do antropólogo quando em um 
meio externo e estranho a ele. Foote-White 
conta que em seu trabalho de campo ele 
andava com um amigo, Doc, que conhecia e 
participava da realidade que ele queria co-
nhecer melhor. E enquanto ele andava com 
esse amigo “ninguém perguntava quem era 
eu e o que eu fazia.” Porém quando já circula-
va sozinho pelos lugares foi-lhe questionado 
a seu respeito, quis-se saber o que ele estava 
a fazer, o que ele pretendia.

Tal como Foote-White, quando eu esta-
va com pessoas há muito “iniciadas” naquele 
campo e que já conheciam de longa data 
aquelas pessoas, pouco me era perguntado. 
Muitas vezes ficava a cargo de minha orien-
tadora me apresentar. Ou outras vezes, as 
perguntas sobre mim não me eram dirigidas 
e sim a ela. Houve sim momentos em que era 
questionado sobre mim mesmo e sobre meu 
trabalho, mas foram poucos. O que, na ver-
dade, recordo mais são as perguntas do tipo 
“e aí tá gostando daqui?”; “o que tá achando 
da floresta?”; “já tá com vontade de ir embo-
ra?”; “tá com muita saudade da cidade?”... Já 
no outro momento em que fiquei sozinho, aí 
sim era eu quem respondia por mim mesmo. 
Apesar de na maioria das vezes ouvir “ah, tu 
tá andando com a Mariana, né? Entra aí, va-
mos tomar um café e comer beiju...”, ou ainda 
“quero te apresentar, compadre, esse rapaz, 
tá andando esses rios com a Mariana...”. Mas 
depois desses tipos de apresentações, eu 
me pronunciava e em outras oportunidades 
também me apresentava.

De acordo com o texto de Foote-Whyte, 
a tarefa de explicar o que se está a fazer para 
as pessoas é algo difícil. No caso dele que 
tinha uma “explicação um tanto elaborada”, 
as pessoas davam significados diferentes ao 
seu trabalho de acordo com a explicação que 
ele mesmo elaborava. Ou seja, as pessoas 
vão elaborando pari passu a impressão que 
você está a passar, a significação do que você 
representa e o que você está fazendo. “Des-
cobri”, conclui Foote-White, “que a minha 
aceitação no bairro dependia muito mais das 
relações pessoais que desenvolvesse do que 
das explicações que pudesse dar” (FOOTE-
WHYTE, 1980, p. 79). No meu caso, a con-
fiança, então, que eu lograva entre aqueles 
moradores dependia também da referência 
da minha orientadora. Creio que em algum 
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momento, talvez, foi perguntado a ela sobre 
a minha presença sem que eu estivesse por 
perto, assim como aconteceu com Doc, que 
morava no local da pesquisa e era o principal 
colaborador de Foote-White. 

É notável o conceito de “indivíduos-
chaves” que este autor usa para designar 
aquelas pessoas que têm importância crucial 
para o entrosamento em grupos ou organiza-
ções sociais. Ele diz ser relevante, pois assim 
não é necessário explicar-se para todas as 
pessoas uma por uma. As informações que 
se dão a esses tipos de líderes se difundem, 
por isso também é importante que se forneça 
informações completas a eles (FOOTE-
WHYTE, p.80). Esses líderes podem vir a ser 
verdadeiros colaboradores da pesquisa, com 
quem podemos discutir mais abertamente 
sobre o andamento, duvidas e confusões do 
trabalho. A posição de líder permite obser-
vações mais apuradas do redor, já que, de 
algum modo, por razões determinadas, eles 
têm muita aceitação em seus meios, são 
sempre bem conhecidos e conhecem todo 
mundo, conversam com outras pessoas 
importantes em seus espaços de vivência. 
Então a ligação com eles implica uma aceita-
ção maior dentro dos grupos familiares, por 
exemplo. Mas o cotidiano também o insere, 
através da repetição das pessoas verem você 
todos os dias fazendo o mesmo trajeto, indo 
às mesmas casas. Em relação a isso, eu diria 
que em minha estadia na Restauração a fi-
gura de Seu Peba me foi muito importante. 
Primeiro porque eu fiquei instalado em sua 
casa por mais ou menos dez dias seguidos. E 
depois o Seu Peba foi essa espécie de líder em 
minha pesquisa, de certo modo. A partir dele 
conheci outras pessoas importantes de se-
rem entrevistadas, pessoas que muitas vezes 
visitavam a sua casa, já que Seu Peba é bem 
conhecido e querido naquela vila. Realmente 
as informações que eu lhe dava sobre mim, 
muitas vezes, eram repassadas para vizinhos. 
Além disso, Seu Peba representou uma fonte 
de conhecimentos sobre a floresta e sobre a 
criação daquela Resex.

Foote-White ainda menciona algo sobre 
um difícil adentramento nos assuntos locais. 
O autor diz que a partir de um certo momen-
to ele aprendeu a tomar parte das discussões 
de rua, porém não em todos os assuntos. O 
seu conhecimento sobre baseball o ajudou a 
ter participação nas conversas (no meu caso 
foi o futebol).

Igualmente, há uma passagem no seu 
texto que muito me interessou, pois que tem 
muita relação com a minha pesquisa. “Se en-
volver e participar de mais de um grupo pode 
complicar o trabalho” (FOOTE WHYTE, 
p.84). Desde a chegada na Restauração, e 
até mesmo antes de ir a campo, eu sentia um 
pouco de medo desse tipo de coisa acontecer 
já que estava trabalhando com um estudo de 
conflito, porém não ainda exatamente defla-
grado, entre grupos que afirmam identidades 
desiguais e que afirmam também direitos 
territoriais diferenciados. Então, como disse 
antes, sentia temor que as pessoas me olhas-
sem de forma estranha ou com desconfiança 
de que eu ficasse mais de um lado do que de 
outro, que colocasse um grupo contra o outro. 
Exatamente por esse tipo de situação, penso 
eu, que algumas pessoas não falavam, algu-
mas falavam bem pouco, outras já pediam 
para que eu não gravasse as conversas. Com 
efeito, tinham razões para ficarem desconfia-
das. Eu estava na maior parte do tempo na 
Vila, onde os brancos, digamos assim, estão. 
Porém, de vez em quando eu me comunicava 
com pessoas da aldeia, convivia com alguns 
integrantes dos Kuntanawa juntamente com 
a minha orientadora, que tem uma ligação 
muito estreita com aqueles. E as pessoas da 
Vila tinham esse conhecimento. Até porque, 
preciso muito afirmar, não existe uma opo-
sição muito voraz entre os dois grupos. Seu 
Peba, por exemplo, tem uma amizade muito 
grande com Seu Milton, são pessoas muito 
próximas que, afinal, lutaram juntas pela 
criação daquela Reserva. 

Os Kuntanawa, por seu turno, também 
podiam ter suas razões, mais ainda do que 
os moradores da Vila, para ter suas suspeitas 
sobre minha pessoa principalmente pelo fato 
de eu ter passado a maior parte do tempo 
conversando e morando do “outro lado do 
rio Tejo”. Mas creio que posso ainda indicar 
duas coisas, uma de cada “lado”, que afirmam 
de uma forma sucinta o que estou tentando 
esclarecer. 

Por algumas vezes via, na Vila, que 
algumas pessoas não hesitavam em con-
versar comigo, mas tentavam abafar alguns 
assuntos, exatamente o que estava ligado à 
sobreposição, preferiam não falar muito. 
Houve mesmo uma pessoa, moradora da 
vila, que deixou bem claro que não estava 
muito confiante e que, na verdade, estava 
com medo de que o que ela me dissesse ge-
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rasse alguma confusão. Eu, sem muito saber 
como agir, acabei falando que na verdade eu 
não estava ali para fazer esse tipo de coisa, 
e deixei bem claro que o meu interesse em 
estar por mais tempo na Vila era que a opi-
nião e as argumentações dos “brancos” para 
a minha pesquisa eram muito relevantes. 
Daí, expliquei um pouco do que aconteceu no 
caso dos Arara do Amônia, onde a população 
extrativista não foi corretamente incluída na 
discussão para o processo de demarcação da-
quela TI. Mesmo assim esta pessoa ainda se 
conteve por alguns dias, porém foi aos poucos 
me revelando o que ela pensava e sabia sobre 
aquele assunto. Isto, inclusive, entra em 
consonância com o que Foote-White aponta 
sobre as respostas que vêm naturalmente 
após um tempo razoável de bom convívio, 
sem a necessidade de interrogatórios formais 
ou informais. 

Nessa mesma direção, o que aconteceu 
nos Kuntanawa foi algo mais complicado de 
explicar. Além de tudo, às vezes, achava que 
eu não era bem vindo na aldeia Sete Estrelas. 
Mariana até tentou me explicar que não era 
bem isso, disse que as pessoas mais novas 
do grupo são bem sérias até com ela mesma. 
Mas, no final das contas muitas pessoas me 
receberam muito bem, como por exemplo, o 
Iraldo. A propósito é do próprio Iraldo que 
tenho algo a dizer. Ele muito amigavelmente, 
assim que cheguei à sua casa, conversou 
comigo sobre como era a vida na Vila. Incri-
velmente o que ele me disse teve um efeito 
estranho em mim. 

O mesmo mencionou algo como: “Wi-
lian, a vida lá no outro lado do rio (a Vila) 
é triste, não é? É tudo parado, o pessoal 
lá é bem triste né?”. Tenho que dizer que 
essas palavras me deixaram sem palavras 
por momento relativamente longo, pois 
realmente, talvez pelo fato de eu ter ficado 
sozinho na Restauração, como já expliquei, 
sentia muita tristeza, pois existia uma falta 
de diálogo quando Seu Peba não estava em 
casa, e à noite a televisão era o centro de 
todas as atenções, fosse novela ou programas 
evangélicos ninguém tirava os olhos daquele 
aparelho emissor de imagens. Concomitante 
a isso, na aldeia acabava me sentindo bem 
melhor, já que lá tinha esse tipo de contras-
te: lá, por exemplo, não se via televisão até a 
hora de deitar e dormir, havia mais diálogo e 
mais coisas para ver e fazer. Na Vila segue-se 
já uma dinâmica de trabalho, de igreja aos 

domingos de manhã, ou à noite nos dias de 
semana. Iraldo também logo me convidou 
para passar pelo menos uma semana na 
aldeia, estendendo assim meu tempo de 
permanência em campo, com a seguinte 
“reclamação”: “Wilian tu já passou mais de 
uma semana ouvindo os brancos... agora é 
hora de tu ouvir e ficar um pouco mais com 
a gente... aqui tu ainda vai poder conhecer 
muita coisa da mata...”.

Para término de minhas análises bi-
bliográficas citarei agora o texto “De que 
lado estamos?” de Howard S.Becker (1977). 
O que acabei por achar mais interessante é 
que esse texto faz muita menção ao efeito de 
“bias” que o pesquisador está sujeito a sofrer 
em seu trabalho de campo. Isto, inclusive 
inclina-se como complementação do texto 
comentado anteriormente, principalmente 
no que concerne ao meu medo de parecer es-
tar envolvido mais para um lado do que para 
o outro, como procurei explicar há pouco. 

Em seu texto Becker (1977) analisa mais 
apuradamente a situação do “bias” em casos 
onde de alguma forma existe um lado onde 
há superiores e outro lado onde há subordi-
nados, ou seja, onde há uma relação de poder 
e dominação em jogo e  o pesquisador está 
sujeito a questionamentos a cerca de sua 
influência e simpatia em relação ao grupo de 
subordinados, como muitas vezes acontece.

É difícil, por exemplo, fazendo men-
ção ao texto de Becker, situar-se, de algum 
modo, mais pendente para um lado, pois 
tendo em vista a situação da Resex como um 
todo, as duas populações estão sendo conco-
mitantemente prejudicadas pelas mudanças 
que vem ocorrendo, o que engloba, de um 
modo geral, o enfraquecimento dos ideais da 
Reserva, principalmente no que diz respeito 
às derrubadas das matas para fazer grandes 
criações de gado, caçadas predatórias (co-
mercial, principalmente). Entretanto, tenho 
que confessar que, por muitas vezes, diante 
das razões e argumentos que ouvia dos não
-índios – ou seja, diante de forma como este 
grupo lidava com as mudanças em curso – me 
situava mais, mesmo que não explicitamen-
te, ao lado desses. Penso que os dois grupos 
também, ao mesmo tempo, se sentiram em 
algum momento menos merecedores do que 
o outro em relação à minha presença. Nesse 
sentido, talvez os Kuntanawa tenham achado 
pouco o tempo que fiquei com eles – e isso 
muito interessava a eles, já que eu estava 
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pesquisando sobre algo que os envolvia com-
pletamente – visto que, realmente, me ins-
talei por mais tempo na Vila. Becker adverte 
que não há problema com este (inevitável) 
“bias”, desde que o antropólogo explicite as 
condições em que a pesquisa foi feita e qual 
ponto de vista acabou sendo privilegiado. 

À guisa de conclusão
Boa parte do que acabei tratando neste 

trabalho, balizada por referências teórico-
metodológicas, é produto de interferências 
do subjetivismo que é carregado pelo antro-
pólogo em sua viagem de campo, como, por 
exemplo, a noção de uma “vulnerabilidade” 
do antropólogo por ser de alguma maneira, e 
inevitavelmente, envolvido por seus interlo-
cutores em campo (Velho, 1978). Penso que a 
vivência por certo tempo em um grupo social 
que não o seu constitui a maneira mais fiel e 
interessante de se apreender a cerca de aspec-
tos coletivos e individuais que jamais serão 
descobertos rapidamente, sem observação e 
convivência, sem esforço em aprofundar para 
ver além da superfície dos acontecimentos. 
Ao ler alguns desses textos que citei, senti 
que ficaram lacunas em minha pesquisa. 
Foi como se eu tivesse deixado de observar e 
conhecer mais do poderia. Todavia, vejo que 
a minha experiência de campo rendeu muito 
mais do que eu tinha levado como objetivos 
fechados e determinados teoricamente.

Notas
1  Aluno do curso de Ciências Sociais da UFAC.
2  Este relatório bimestral diz respeito ao subproje-
to de pesquisa “Emergência Étnica e disputas territoriais na 
Amazônia: Um estudo de caso na Reserva Extrativista do Alto 
Juruá, Acre” ligado ao Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal do Acre 
(UFAC). 
3  Mariana Pantoja é orientadora da minha monogra-
fia no curso de Ciências Sociais e me orientou naquele subpro-
jeto. 
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Sobre o conceito de história em Walter Benjamin: redenção e 
espírito crítico
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Ao observar a “Introdução” da obra A 
ideia de história, de Robin George Collin-
gwood, tem-se que o filósofo, historiador 
e arqueólogo britânico apresenta alguns 
aspectos tangíveis à trajetória do termo 
‘Filosofia da história’. Segundo o teórico, tal 
expressão tem sua origem no século XVIII 
com Voltaire, “que entendia por tal nada 
mais do que a história crítica ou científica, 
um tipo de pensamento histórico em que o 
pensador resolvia por si próprio, em vez de 
repetir quaisquer histórias encontradas em 
alfarrábios.” (COLLINGWOOD, s/d, p.09).

Em fins do século XVIII, Hegel e outros 
escritores e filósofos se utilizaram da mesma 
expressão, porém com um sentido diferen-
ciado, uma vez que atribuíram à história 
somente um caráter universal, não vendo na 
mesma outras possibilidades. Por sua vez, os 
positivistas no século XIX apresentaram ao 
conceito de história uma terceira vertente, 
pois viam a história como guiada por leis 
gerais que a codificava e determinava sua 
ordem; excluindo as bases religiosas que 
possuem uma visão já cunhada de história 
com início, Édem, e fim, Juízo final.

Segundo Collingwood (s/d, p. 09):
As tarefas atribuídas por Voltaire e 
Hegel à filosofia da história só po-
diam ser realizadas pela própria 
história, ao passo que os positivis-
tas tentavam fazer da história não 
uma filosofia, mas uma ciência em-
pírica, como a meteorologia. Em 
cada um desses exemplos, há uma 
concepção filosófica que orienta a 
concepção de filosofia da história: 
para Voltaire, filosofia significava 
um pensamento crítico e indepen-
dente; para Hegel, significava um 
pensamento acerca do mundo, na 
sua totalidade; para o positivismo 
do século XIX, significava a desco-
berta de leis uniformes.

A filosofia possui caráter reflexivo. Não 
pretende a simplicidade do pensamento 

acerca de determinado objeto, uma vez que 
pensa, de forma contínua, nos seus próprios 
pensamentos sobre esse objeto, resultando 
em conhecimento. Se relacionada a história, 
tem-se que o filósofo questiona, como é que 
os historiadores sabem? Como é que eles 
conseguem apreender o passado? “Contra-
riamente, cabe ao historiador − e não ao filó-
sofo − apreender o passado como uma coisa 
em si mesma, dizer − por exemplo − que, há 
tantos anos tiveram lugar efetivamente tais 
e tais acontecimentos.” (COLLINGWOOD, 
s/d, p.11-12).

Kant, em suas reflexões, divide o que não 
se pode conhecer (divindades, por exemplo) 
e o que se pode conhecer (como o movimento 
dos corpos), esta pergunta (o quê?) instaura 
as bases da academia moderna. A filosofia da 
história tem esta pergunta em seu bojo, “o 
que se pode conhecer da história?”, ou seja, 
no século XVIII começou-se a pensar critica-
mente a história, da mesma maneira como já 
havia aprendido a pensar criticamente sobre 
o mundo exterior, pois a história passou a 
perfilar-se como uma forma particular do 
pensamento, diferente de outras como as 
matemáticas, a teologia.

Uma visão diferenciada tem como foco 
a necessidade de pensar a história não mais 
como um elemento estático, distante do es-
tudioso, mas como algo que se prolonga do 
passado ao presente como um amontoado de 
possibilidades, em que nada nem ninguém 
pode ser excluído ou esquecido. No esteio 
desse pensamento está filósofo alemão Wal-
ter Benjamin que, nas teses Sobre o conceito 
de história, nos apresenta visões fundamen-
tais para se entender o papel do historiador.

Pretendemos, nesta comunicação, uma 
breve abordagem acerca das teses III e IV, 
de Walter Benjamin Sobre o conceito de 
história, a partir das perspectivas de Michael 
Lövy e Reyes Mate, além de acréscimos 
que se farão pertinentes ao longo do texto. 
Porém, adentrar nas ideias benjaminianas 
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observadas nas teses em questão se faz mis-
ter atentar para questões cruciais contidas 
nas teses I e II.

Michael Löwy faz análise sobre a Tese I 
de Benjamin com o título: Uma leitura das 
teses “sobre o conceito de história” de Wal-
ter Benjamin, em que o boneco, o autômato, 
nada mais é que o “materialismo histórico”, 
entre aspas, significando os ideólogos da II 
e da III Internacional, também chamado de 
materialismo mecânico. O autômato não é 
capaz de ganhar a partida. Para Löwy, ganhar 
a partida significa interpretar corretamente 
a história; lutar contra a visão da história 
dos opressores; vencer o próprio inimigo 
histórico, as classes dominantes – em 1940: 
o fascismo [e o nazismo].

A tese de Walter Benjamin é baseada 
no conto de Edgar Alan Poe: O jogador de 
xadrez de Maelzel. O anão que movimenta 
a máquina nada mais seria que a teologia. 
Ora, quem controla quem? Uma inversão 
histórica: a teologia é quem controla o ma-
terialismo mecânico. Além disso, de forma 
invisível, a teologia enquanto alegoria, numa 
época racionalista e incrédula, é uma velha 
feia e enrugada. Mas, afinal, o que significa 
teologia para Benjamin? Grosso modo: re-
memoração e redenção messiânica. E qual 
a relação entre teologia e materialismo? A 
teologia e o materialismo histórico são ora 
o mestre, ora o servo. Löwy (2010, p. 45) 
explica:

É preciso levar a sério a ideia de 
que a teologia está “a serviço” do 
materialismo – fórmula que inver-
te a tradicional definição escolás-
tica da filosofia ancilla theologie 
(serva da teologia). Para Benja-
min, a teologia não é um objetivo 
em si, não visa à contemplação ine-
fável de verdades eternas, e muito 
menos, como poderia a etimolo-
gia levar a crer, à reflexão sobre 
a natureza do Ser divino: ela está 
a serviço da luta dos oprimidos. 
Mais precisamente, ela deve servir 
para restabelecer a força explosi-
va, messiânica, revolucionária do 
materialismo histórico – reduzido, 
por seus epígonos [geração poste-
rior, descendentes], a um mísero 
autômato. O materialismo históri-
co ao qual se refere Benjamin nas 
teses seguintes é aquele que resulta 
dessa vivificação, dessa ativação 
espiritual pela teologia.

Reyes Mate, em seus apontamentos 
acerca da Tese I: Revisão da crítica moderna 
da religião ou o encontro entre “materialis-
mo histórico” e a “teologia”, apresenta diver-
sas visões semelhantes à de Löwy e não deixa 
de afirmar a atualidade dos posicionamentos 
do Benjamin. Para Mate (2011, p. 68),

 A hermenêutica do passado, sobre-
tudo do passado dado por morto, é 
um componente fundamental da 
política dos vivos e, portanto, um 
instrumento de poder. Pois bem, o 
conhecimento verdadero, na medi-
da em que quer abarcar toda a rea-
lidade (a dos vivos e a dos mortos, 
a manifesta e a oculta), deve ser 
redentor, no sentido de reconhecer 
que também as vítimas tem direito 
à felicidade que não lograram ter. 
Para poder avançar nessa direção, 
o filósofo tem de confrontar-se com 
o passado, isto é, tem de elaborar 
uma teoria da memória capaz de 
manter vivo o que há de reivindi-
cação nas gerações passadas.

Por sua vez, a tese II de Benjamin na 
interpretação de Michael Löwy introduz 
conceitos como o de redenção, palavra que 
para a cristologia significa salvação: uma 
espécie de juízo final, capaz de restabelecer a 
justiça. No campo da história, esta redenção 
de caráter individual, para Löwy, passa a ser 
também uma reparação coletiva. E, mais 
especificadamente, com base no filósofo ale-
mão Hermann Lotze: colocar limites na uti-
lização do conceito de progresso da história. 
Dentro deste progresso linear, criticado por 
Benjamin, está escondido e, agora, Benjamin 
além de Lotze tem por base Horkheimer: “O 
que aconteceu aos seres humanos que mor-
reram, nenhum futuro pode reparar.” (2010, 
p. 49). Para Benjamin, o sofrimento aparen-
temente definitivo das vítimas do passado 
pode ser restabelecido por meio da justiça 
da seguinte maneira: “[...] a rememoração é 
uma das tarefas do anão teológico escondido 
do materialismo [...]”. (2010, p. 50). Uma 
relação mais forte de contágio com a obra de 
Horkheimer, publicada em 1934 sob o pseu-
dônimo de “Heinrich Regius” se estabelece:

Quando se está no mais baixo de-
grau, exposto a uma eternidade 
de tormentos que vos infligem ou-
tros seres humanos, alimenta-se 
como um sonho de libertação o 
pensamento que virá um ser, que 
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se manterá em plena luz e vos fará 
chegar à verdade e à justiça. Vós 
não tende a necessidade de que isto 
se produza durante vossa vida, 
nem durante a vida daqueles que 
vos torturaram até a morte, mas 
um dia, qualquer que seja ele, tudo 
será reparado (...) É doloroso ser 
desconhecido e morrer na obscu-
ridade. Clarear essa obscuridade, 
essa é a honra da pesquisa históri-
ca. (LÖWY, 2010, p. 51).

Walter Benjamin ainda acrescenta à 
Horkheimer o fato de a reparação torna-se 
uma ação para restabelecer a justiça: 

Todavia, a rememoração, a con-
templação, na consciência das in-
justiças passadas, ou a pesquisa 
histórica, aos olhos de Benjamin, 
não são suficientes. É preciso, para 
que a redença aconteça, a repara-
ção – em hebraico, o tikkun – do 
sofrimento, da desolação das ge-
rações vencidas, e a realização dos 
objetivos pelos quais lutaram e não 
conseguiram alcançar. (LÖWY, 
2010, p. 51).

Esse posicionamento assumido por 
Benjamin aponta para o fato de não existir 
messias, uma vez que o messias somos nós: 
“[...] cada geração possui uma parcela de 
poder messiânico e deve se esforçar para 
exercê-la”. (LÖWY, 2010, p. 50). Poderíamos 
afirmar ainda que a melancolia nas teses de 
Benjamin, de acordo com Löwy, tem sua 
origem nos inúmeros fracassos dessas ten-
tativas entre o presente (ação redentora) e o 
passado (a história, a rememoração). Trata-
-se de ganhar a partida contra os adversários 
e salvar do esquecimento os vencidos, num 
contínuo combate emancipador, ou seja, 
transformação ativa do presente.

Ainda com base na tese II, Reyes Mate 
defini alguns parâmetros importantes, como 
a necessidade de se compreender o tempo 
presente: “Benjamin não dá tregua à tarefa 
do pensar. Confere precisão ao presente 
de um passado que poderia ter sido e que 
malogrou, isto é, fala de um passado que de 
presente só tem o fato de ter sido possível 
e que, se houvese logrado êxito.” (MATE, 
2011, p. 88). Mas, afinal, o que vem a ser este 
presente? Mate define duas manifestações 
opostas: o que chegou a ser e o que temos 
diante de nós; além disso, é aquilo que quis 

ser e foi malogrado.
Ao avançar para a tese III, em um pri-

meiro momento nota-se a retomada da tese 
II, na medida em que “enquanto a segunda 
afirmava a importância do presente, esta 
explica que se trata de um presente perpas-
sado pelo passado” (MATE, 2011, p. 121) 
uma vez que Benjamin faz “uma inversão 
simétrica e completar da outra”, segundo 
Löwy (2010, p. 54). Trata-se da necessidade 
de redenção do passado pelo presente, visto 
que é fundamental que haja a totalidade de 
entendimento da história não apenas por 
uma única perspectiva, mas, sim, que ela se 
faça a partir da inclusão dos grandes e dos 
pequenos, levando “em conta a verdade de 
que nada do que um dia aconteceu pode ser 
considerado perdido para a história”, nas 
palavras de Benjamin (1985, p. 223). Seria 
uma visão vinculada, segundo Reyes Mate 
(2011, p. 106), ao “conceito de felicidade que 
abarca todos”.

Para Lövy (2010, p. 54), “a redenção exi-
ge a rememoração integral do passado, sem 
fazer distinção entre os acontecimentos e os 
indivíduos ‘grandes’ e ‘pequenos’ “; refere-se, 
ainda, “ao destino de todos aqueles que lu-
taram ou ansiaram pela felicidade e ficaram 
pelas sarjetas da história” (MATE, 2011, p. 
106-107). Nota-se o universal resgatando a 
figura do individual e este sendo inserido na 
história universal. 

Mas a inclusão do excluído não 
pode ser entendida como a entra-
da de um novo sócio num clube já 
constituído, porque isso não ga-
rante que o clube deixe de ser ex-
cludente. (...) Trata-se de pensar 
a riqueza a partir da pobreza, de 
que todos aceitemos a condição de 
pobres, de sorte que, mesmo tendo 
riquezas, saibamos que não po-
demos passar de tê-las (riquezas) 
para sê-lo (rico) sob pena de gerar 
mais seres pobres com o nosso ser
-ricos. (MATE, 2011, p. 114).

Para tanto, podemos citar, no tocante 
à literatura, a presença da mulher nos escri-
tos do século XIX e XX. Ao observarmos a 
história da literatura, é notória a supremacia 
da produção literária do homem ocidental, 
branco e de classe média/alta sobre a da 
mulher. A ela, assim como a tantas outras 
minorias, era destinada a exclusão de seus 
escritos. Além deste, muitos outros exemplos 
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caberiam nesta perspectiva apontada por 
Benjamin quanto aos oprimidos na história.

“Enquanto os sofrimentos de um único 
ser humano forem esquecidos, não poderá 
haver libertação. Trata-se, sem dúvida, do 
que as notas preparatórias designam como a 
história universal do mundo messiânico, do 
mundo da atualidade integral” (LÖVY, 2010, 
p. 54). Esta visão messiânica está calcada 
no fato de trazer à tona, por um homem ou 
grupo de homens − historiadores, ou no 
dizer de Benjamin, cronistas − a totalidade 
do passado, com todas as peças que foram 
historicamente esquecidas, as minorias, para 
que haja a redenção ou a felicidade de todos. 
Para Mate (2011, p. 107), “Só numa humani-
dade redimida terá sido recolhido todo esse 
passado que clama por seus direitos”, pois “a 
tarefa da redenção é para a política do aqui 
e agora uma tarefa tão inescusável como 
infindável”.

Benjamin (1985, p. 223) aponta que “o 
cronista que narra os acontecimentos, sem 
distinguir entre os grandes e os pequenos, 
leva em conta a verdade de que nada do 
que um dia aconteceu pode ser considerado 
perdido para a história”. Para Lövy (2010, 
p. 54), o exemplo do cronista pode parecer 
mal escolhido, por ver a história “do ponto de 
vista dos vencedores, dos reis, dos príncipes, 
dos imperadores?”, mas se observarmos o 
papel desempenhado por esta figura ao longo 
da história perceberemos que sua visão dos 
fatos não se baseia apenas no ponto de vista 
dos vencedores, mas, também, dos oprimi-
dos, uma vez que, ele representa a tentativa 
de uma história integral, sem exclusão de 
detalhes e acontecimentos, mesmo insignifi-
cantes.

Segundo o dicionário Aurélio, cronista é 
o “autor de crônicas; historiógrafo: os cronis-
tas da corte portuguesa. Literato que escreve 
literatura leve, comentando fatos cotidianos, 
geralmente publicados em jornais (crôni-
cas).” Para Benjamin, figuras modernas de 
cronistas são, a saber, o escritor russo Leskov, 
Franz Kafka e Anna Seghers. Para explanar 
esta visão de cronista, nos reportamos, tam-
bém, a Fernão Lopes que no século XIV já 
apresentava em suas crônicas, tendências do 
pensamento benjaminiano, apresentadas na 
tese III, no tocante ao fato de abordar tanto 
os “grandes” quanto os “pequenos”.

Por sua vez, Franz Kafka, em sua mais 
conhecida obra, A metamorfose, é, como 

apontou Benjamin, um dos grandes repre-
sentantes do cronista moderno. Ele consegue 
fazer um balanço de sua época a partir dos 
dramas vividos pelo protagonista Gregor, 
cuja transformação, explicita características 
das relações sociais e familiares que o envol-
via. Dentre inúmeros aspectos da obra, cita-
mos o papel do patrão sobre o empregado, da 
opressão sofrida por Gregor por não compa-
recer ao trabalho; de sua representação como 
objeto de valor enquanto mantenedor de sua 
casa, perdendo sua função ao se transformar 
em um inseto monstruoso incapaz de prover 
o sustento da família, o que indica aqui o 
sujeito como uma peça na engrenagem da 
sociedade de consumo. O que se vê, então, 
é que A metamorfose, assim como outros 
textos de Kafka, consegue dar um valor a 
seu tempo, resgatando partes diferentes e 
constituintes da história, os “grandes” e os 
“pequenos”.

Lövy (2010, p. 55) observa que “A 
redenção, o Juízo Final da tese III, é então 
uma aposcatástase − salvação final de todas 
as almas, sem redenção − no sentido de que 
cada vítima do passado, cada tentativa de 
emancipação, por mais humilde e ‘pequena’ 
que seja, será salva do esquecimento e ‘citada 
na ordem do dia’, ou seja, reconhecida, hon-
rada, rememorada”. Salienta-se, também, 
que a apocatástase é, ainda, “a volta de todas 
as coisas ao seu estado originário”, “a forma 
secreta ou misteriosa pela qual o progresso 
poderia integrar os espíritos dos ancestrais”. 
É a restituição do passado e, ao mesmo tem-
po, algo novo, como forma de restabelecer o 
estado originário das coisas.

No final da Tese III, Benjamin alia a his-
tória a uma figura bíblica, o Juízo Final, como 
necessidade de estabelecimento da verdade 
e da justiça, o que, para Mate (2011, p. 107) 
“tem a forma de uma citação ou presença 
diante do tribunal da história do pequeno 
que este mundo não levou em conta”, pois 
“ser redimido é ser citado por esse presente 
que tem força messiânica com respeito ao 
passado”. É uma forma de restituir a voz 
que foi expurgada dos oprimidos pelos que 
escrevem a história.

A tese IV inicia com uma epígrafe de 
Hegel (1807), “Lutai primeiro pela alimenta-
ção e pelo vestuário, e em seguida o reino de 
Deus virá por si mesmo”. Há aqui a relação 
entre o material e o espiritual, num processo 
de inversão do “dito evangélico que recomen-
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da buscar primeiro o reino de Deus para que, 
então, as demais coisas serão acrescentadas 
automaticamente, para afirmar que as coisas 
sucedam ao inverso: só buscando algo tão 
ordinário como a comida e a vestimenta, é 
possível alcançar o espiritual mais refinado” 
(MATE, 2011, p. 125). Este pensamento “liga 
precisamente a tese IV às duas anteriores, ou 
seja, ao tema da redenção: nada de salvação 
sem transformações revolucionárias da vida 
material” (LÖVY, 2010, p. 58-59). Ao citar 
Hegel, Benjamin expõe, mais uma vez, sua 
visão no que se refere à aliança entre o mate-
rialismo histórico − reinterpretado por Ben-
jamin, a partir de “uma versão heterodoxa, 
herética, idiossincrática, inclassificável” − e 
a teologia − à qual atribui “uma importância 
capital às forças espirituais e morais na luta 
de classes: a fé, a coragem, a perseverança” 
−, base de seu pensamento sobre o conceito 
de história.

Fazem-se necessários alguns apon-
tamentos acerca das características do 
marxismo benjaminiano, pautado na luta de 
classes:

“é ela ‘que um historiador escola-
do em Marx tem sempre diante 
dos olhos’. É ela que permite com-
preender o presente, o passado e 
o futuro, assim, como sua ligação 
secreta. Ela é o lugar em que teoria 
e práxis coincidem − e sabe-se que 
foi essa coincidência que atraiu 
Benjamin, pela primeira vez, para 
o marxismo, quando leu História e 
consciência de classe de Lukács em 
1924” (LÖVY, 2010, p. 59).

Como sabemos, Benjamin instaura 
novos padrões ante a perspectiva marxista, 
ao aliá-la às coisas espirituais, que “têm vida 
própria e se expressam como confiança, ... 
coragem, ... humor ... e firmeza” (MATE, 
2011, p. 125). Mesmo não tendo algo pal-
pável e visível, tem-se confiança neste algo; 
mesmo sabendo que atos estão condenados 
ao fracasso, há a coragem; mesmo diante 
da certeza da morte, tanto física quanto dos 
atos, tem-se o humor; mesmo consciente da 
não igualdade, liberdade e fraternidade ao 
longo da história, tem-se firmeza. Fato que 
sustenta a tese IV, uma vez que “essa resis-
tência do espírito é capaz de pôr em questão 
o poder do vencedor, o de agora e o de antes” 
(MATE, 2011, p. 125).

A resistência do espírito é ponto funda-

mental de revisão da história. O que interessa 
a Benjamin, quanto à luta de classes, é “a luta 
até a morte entre os opressores e oprimidos, 
exploradores e explorados, dominantes e 
dominados” (MATE, 2011, p. 125), fato que 
remete à redenção explicitada na tese III, 
ou seja, na necessidade de resgate de tudo o 
que contempla a história, desde os “peque-
nos” aos “grandes”, verdadeiros alicerces da 
história a ser escrita, pois nada do que houve 
pode ser esquecido.

Benjamin não verá a história apenas 
pelas conquistas dos vencedores, mas a 
percebe, também, a partir da forma como os 
vencidos se veem diante da vitória dos explo-
radores, ou seja, pelos olhos dos dominados. 
Pensando nisso, observa-se, novamente, que 
a visão Benjaminiana de história é universa-
lista, pois a explora em sua totalidade, sem 
nada excluir, pois tudo tem seu devido valor 
e contribuição, “o passado é iluminado pela 
luz dos combates de hoje, pelo sol que se 
levanta no céu da história”, (LÖVY, 2010, p. 
60).

Como num jogo circular, “o presente 
ilumina o passado e o passado, iluminado 
torna-se uma força no presente” (LÖVY, 
2010, p. 61). “Esse sol orientador que não é 
outro senão o espírito crítico encarnado na 
materialidade da vida, está se elevando no 
céu de uma sociedade como aquela em que 
só não há lugar para a esperança” (MATE, 
2011, p. 126).

Mate (2011, p. 136-137) observa que 
Benjamin, 

“crê na liberdade, isto é, no po-
der de mudar as coisas, inclusive 
quando essa mudança parece uma 
quimera, esse sol que representa a 
luta desesperada contra as forças 
opressoras e contra a resignação 
dos oprimidos, está se levantando 
no céu da história porque o simples 
fato de existir como consciência 
crítica já mina as bases do poder 
opressor que deu por liquidado 
qualquer desponte subversivo. O 
historiador benjaminiano tem que 
estar muito atento se quiser des-
cobrir as discretas mudanças que 
estão sedo produzidas.”

Portanto, a essência das teses III e IV, 
quanto ao conceito de história em Walter 
Benjamin, se pautam no processo de reco-
nhecimento ou de redenção do passado pelo 
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presente e da necessidade do espírito crítico 
questionar o poder do vencedor − de hoje e 
de ontem −, como forma de notar que tudo 
o que ocorreu é válido para a história. Além 
disso, observa-se que o historiador deve unir 
em seu pensamento o materialismo histórico, 
baseado nas visões marxistas, e a teologia, 
tendo assim a possibilidade de apropriação 
total da história.
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Redes de Interações na Fronteira: Uma Leitura do Espaço Es-
colar Boliviano

Zuila Guimarães Cova dos Santos
Universidade Federal do Paraná 

Introdução
O Brasil é um país que possui uma exten-

sa área de fronteira com países da América do 
Sul, ao todo são dez países, ficam fora apenas 
o Chile e o Equador. A Bolívia possui a maior 
extensão de fronteira com o Brasil, no total 
são 3.126 km de fronteira que se localizam 
em diferentes estados: Acre, Rondônia, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul.

Em parte da faixa de fronteira do estado 
de Rondônia com a Bolívia estão localizadas 
as cidades de Guajará-Mirim (Rondônia/
Brasil) e Guayaramerin     (Beni/Bolívia). 
O surgimento das duas cidades está rela-
cionado ao ciclo da produção da borracha e 
ao processo de Implantação da Estrada de 
Ferro Madeira Mamoré. Ao longo da história 
as relações políticas, econômicas, culturais e 
educacionais sempre estiveram presentes no 
modo de vida desses povos fronteiriços. 

Vale ressaltar que a fronteira não é 
apenas uma divisa, um limite territorial. A 
fronteira é dinâmica, é viva e criativa.  É o 
fluxo dinâmico da fronteira que possibilita 
intercâmbios de idéias, de pessoas, de mer-
cadorias entre outras coisas.  Existem as 
fronteiras culturais e as fronteiras políticas, 
estas são formas simbólicas e complexas de 
manifestação da interação humana. Para 
existir à diferença é necessário que existam 
margens, os limites que separam o eu do 
outro possibilitando a proximidade e a 
distância ao mesmo tempo, possibilitando 
novos conhecimentos e a abertura de um 
diálogo. Mas, nem sempre isso é possível, 
pois depende de como cada um vê o outro. 
Se a diversidade torna-se barreira surge o 
sentimento de medo, de insegurança e dis-
tanciamento.

Vencer a insegurança e o distanciamen-
to com o povo boliviano foram as questões 
que me levaram a realizar um projeto de 
extensão com acadêmicos do Campus da 
Universidade Federal de Rondônia em Gua-
jará-Mirim. Tendo em vista que boa parte 
destes acadêmicos mora no município, mas 
não interage cotidianamente com o povo 

boliviano. O contato fica limitado às práticas 
de compra e lazer. 

O Objetivo da extensão realizada foi 
o de contribuir para a construção de um 
novo olhar sobre o aluno boliviano a partir 
da percepção do espaço escolar de origem.  
Perceber o espaço escolar é ir além dos as-
pectos físicos, cartográficos. É tentar revelar 
os valores, opiniões e visões de mundo que 
permeiam as interações humanas presentes 
nesse espaço.

A Interculturalidade Boliviana e o 
Espaço Escolar

O estado Plurinacional da Bolívia tem 
sua origem histórica embasada em um  pro-
cesso de povoamento intenso de conquistas. 
De acordo com os estudos de Guzman (1981), 
as primeiras comunidades primitivas foram 
os Urus, os Chipayas e os Collas, cada co-
munidade se organizava e vivia de acordo 
com suas próprias ideologias, modo de vida, 
crença e língua. 

Os Collas tornaram-se uma comunidade 
forte e organizada, falavam uma única língua 
o Aymara. Com o processo de expansão e 
domínio os Collas acabaram se subdividindo 
em duas nações, Aymara e Charcas. Entre 
o Aymaras predominavam cinco grupos 
étnicos diferentes, os lacajas, os pacajas, os 
umasuyus, os parias e os curawaras. Entre os 
Charcas predominavam sete grupos  étnicos, 
os chullpas, os chayantas, os  yamparaes, os 
quillacas, os sipisipis, misquis e os tapakjaris.

 No séc XVI,) os incas conquistaram 
algumas cidades bolivianas e impuseram seu 
idioma o Quichua, mas os Collas consegui-
ram manter a língua Aymara. No séc. XVI 
houve a entrada dos espanhóis na Bolívia 
com o objetivo de conquistar e povoar. No 
entanto, mesmo com as sucessivas conquis-
tas: os Uruchipayas, os Collas e os Incas 
conseguiram manter suas línguas nativas e 
seus valores culturais.  

Atualmente a diversidade cultural pre-
sente na Bolívia promove conflitos sociais 
intensos devido às ideologias políticas dos 
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diferentes grupos étnicos. Vivem na Bolívia 
mais de trinta povos nativos. De acordo com 
Condo 1(2007), cada grupo utiliza uma língua 
, em maior ou menor intensidade, e também 
o Castelhano.

A perspectiva intercultural em educa-
ção não pode ser dissociada de problemática 
social e política presente em cada espaço. 
Relações culturais e étnicas estão permeadas 
por relação de poder. Por isso o seu caráter 
contestador e conflituoso. 

É neste contexto que se situa este traba-
lho, o qual pretende descrever as interações 
culturais presentes no espaço escolar bolivia-
no e os reflexos da nova Lei da Educação da 
Bolivia que reconhece a existência de várias 
nações indígenas no país e orienta a prática 
intercultural e plurilíngui.

Artículo 2  (Disposición Generales)
I. Participación social. Se reconoce 
y garantiza la participación comu-
nitária, de madres y padres de El 
família em El sistema educativo, 
mediante organismos representa-
tivos em todos los niveles del Es-
tado. Em lãs naciones y pueblos 
indígena originários campesinos, 
comunidades interulturales y afro
-bolivianas de acuerdo a sus nor-
mas y procedimientos propios.  

A Bolívia diante da realidade soio-
linguística e sóciocultura que possui vem 
tentando construir um sistema de educação 
que responda ás necessidades educacionais 
de todos os povos. Um dos instrumentos 
importantes na construção desse processo é 
a nova Lei da Educação Boliviana – Avelino 
Siñame- Elizardo Pérez nº 070, publicada 
em dezembro de 2010, ela aponta importan-
tes contribuições.

No Capítulo I, por exemplo  são apre-
sentados 9 mandatos constitucionais da 
educação. Destaca-se entre eles o mandato 
1: “Toda persona tiene derecho a recibir 
educación em todos los niveles de manera 
universal, productiva, gratuita, integral e 
intercultural, sin discriminacion”.

A nova Lei 070, de acordo com as 
lideranças locais da educação boliviana é 
resultado de um longo processo histórico 
de construção social e coletiva. No entanto, 
ao conversarmos com alguns maestros2 nas 
escolas, eles afirmaram que a Lei 070 não 
apresenta na integra as propostas discutidas 
pelo coletivo. Como conseqüência, existe 

um movimento de descontentamento com 
a nova lei por parte dos maestros, princi-
palmente nas cidades do Departamento do 
Beni e no departamento do Pando onde há 
uma concentração maior de descentes euro-
peus, denominados Cambas, grupo que ao 
longo da história da Bolívia vive constantes 
conflitos culturais, políticos e sociais com 
os denominados Collas índios de origem 
andina. Vale lembrar que 80% da população 
boliviana é formada por grupos indígenas e 
atualmente eles tem um representante na 
liderança do país.

Percebe-se que a proposta de mudança 
por uma educação intercultural de qualidade 
vem sendo cobrada aos departamentos, 
distritos e unidades de ensino. A realidade 
projetada e os princípios norteadores da Lei 
070 ainda estão distantes de se firmarem 
no espaço escolar boliviano devido às ad-
versidades dos grupos étnicos e demandas 
existentes como: espaço físico climatizado, 
mobiliário, bibliotecas, recursos tecnológicos 
e principalmente a capacitação línguística 
do maestro, pois em sua práxis pedagógica 
deverá fazer uso de duas línguas no mínimo, 
a língua nativa da comunidade onde a escola 
está inserida e o Castelhano. 

Destaca-se que o processo de constru-
ção da linguagem não se efetiva através da 
repetição e de lições fragmentadas e descon-
textualizadas. Mas através da experiência 
cultural diária mediada pelos conhecimentos 
do grupo de falantes da língua a ser apren-
dida. Portanto, promover uma alfabetização 
bilíngüe, trilíngui, plurilíngui e intercultural 
requer um olhar mais atento do professores 
aos diferentes grupos presentes em sala de 
aula. Ele é o responsável pela gestão do es-
paço, precisa estimular as redes de interação 
e atender as demandas que surgem diaria-
mente. Caso contrário sua prática poderá 
promover um processo de aculturação, ou 
seja, o indivíduo para ser aceito pelo novo 
grupo de pessoas com cultura diferente abre 
mão das suas próprias referências culturais 
a exemplo da religião, formas de trabalho, 
língua, vestimentas. Para Cosgrove (1999), 
o poder é expresso e mantido na reprodução 
da cultura e quanto menos percebido me-
lhor é a sua concretização. Assim, a cultura 
dominante aparece geralmente como senso 
comum.

Para uma gestão pedagógica intercul-
tural, a formação continuada e a revisão do 
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currículo escolar constituem-se aspectos que 
merecem constante atenção.

Em sociedades complexas(...) 
marcadas por uma distribuição 
desigual de poder o único tipo de 
“coesão” possível é aquele que re-
conheçamos abertamente diferen-
ças e desigualdades. O currículo 
dessa forma, não deve ser apre-
sentado como “objetivo”. Deve ao 
contrário, subjetivar-se costante-
mente. Ou seja, deve rconhecer as 
próprias raízes na cultura, na his-
tória e nos interesses sociais que 
lhe deram origem. Um currículo e 
uma pedagogia democráticos de-
vem começar pelo reconhecimen-
to dos diferentes posicionamentos 
sociais e repertórios culturais nas 
salas de aula, bem como das re-
lações de poder entre eles. Assim, 
se estivermos preocupados com o 
“ tratamento realmente igual” – 
como acho que devemos estar- de-
vemos fundamentar o currículo no 
reconhecimento dessas diferenças 
que privilegiam e marginalizam 
nossos alunos de formas evidentes. 
( APPLE, 2008,76-77)

Entendemos que a elaboração de um 
currículo alternativo envolve a compreensão 
das múltiplas e complexas realidades pre-
sentes em uma escola. As relações cotidianas 
dos diferentes grupos constituem a história 
de vida dos sujeitos pedagógicos, elas dão 
vida às propostas curriculares. É conhecendo 
o outro que podemos dialogar e superar os 
conceitos pré- concebidos.

O professor é o gestor da sala de aula e a 
ele cabe articular permanentemente a teoria 
e prática, reconhecendo os saberes locais 
como válidos e legítimos. Portanto com-
preender os múltiplos aspectos das vidas dos 
sujeitos presentes no espaço escolar exige o 
respeito ao discurso do outro.

O espaço Escolar Boliviano
O espaço é formado por lugares, o lugar 

é um centro de significados é um forte ele-
mento de comunicação e está em constante 
alteração, aberto e em movimento, é parte 
essencial da identidade do sujeito.

Na Geografia Cultural destaca-se tam-
bém, os estudos da percepção realizados por 
Tuan. O espaço, para os geógrafos da percep-
ção, é percebido pelo indivíduo através de 

uma sistematização que tem como base os 
valores sociais, a cultura e o  modo de vida. 
Nesse sentido, um mesmo espaço é percebi-
do de várias maneiras e nessa tendência de 
idealização surgiriam tantos espaços quantos 
forem os indivíduos a percebê-los. 

A escola é reconhecida mundialmente 
como um espaço de formação sistematizado 
e, esta formação, não acontece de forma li-
near e passiva. Ao contrário, existem muitas 
tensões e conflitos. É nesse espaço ideológico 
e político que as representações e práticas 
são incorporadas pelos sujeitos pedagógicos, 
e elas tanto podem  estimular quanto inibir a 
ação humana.

O Lócus da Pesquisa
As escolas de Guayaramerim e Riberalta 

são espaços compartilhados, ou seja, em cada 
prédio funcionam duas ou três unidades de 
ensino, cada uma em um turno. As equipes 
de trabalho também são distintas: diretores, 
secretária, professores e alunos, não há 
coordenador pedagógico, psicólogo e vice-
diretor. No prédio escolar os espaços das 
salas de aula, sala de professores, quadras, 
laboratórios, banheiros e cozinha são com-
partilhados, apenas as salas dos diretores e 
secretaria são especificas para cada unidade 
de ensino.

Os níveis de ensino, de acordo com a lei 
nº 070, estão organizados da seguinte forma: 

- Educacíon Inicial em Família Comu-
nitária , no Escolarizada. De zero a três anos 
de idade  é de responsabilidade da família. 
Esta deve fortalecer a identidade cultural, a 
saúde, o desenvolvimento, psicomotor, sócio 
afetivo, espiritual e cognitivo;

- Educacíon Inicial em Família Co-
munitária, Escolarizada. De quatro a cinco 
anos Da continuidade ao desenvolvimento 
dos aspectos citados na etapa anterior, mas 
a responsabilidade é compartilhada com a 
escola;

- Educacíon Primária Vocacional. De 
seis anos de duração, compreende a forma-
ção básica, preparatória para o próximo ní-
vel, tem caráter intracultural3, intercultural4 
e plurilíngüe;

- Educacíon Secundaria Comunitaria 
Produtiva. De seis anos de duração, fortalece 
a educação recebida na fase primária, identi-
fica as vocações para o prosseguimento dos 
estudos superiores e incorpora atividades 
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sócio-produtivas. O aluno também sai com 
uma profissão técnica.

O sistema educativo plurinacional da 
Bolívia abrange, além da educação regular, a 
Educação Alternativa e Especial; e a Educa-
ção Superior de Formação Profissional.

A Educação Alternativa é direcionada 
aos jovens (maiores de 15 anos) e adultos. 
Tem caráter Técnico-Humanista, pois o 
aluno ao concluir o secundário, sai com uma 
profissão. Ele poderá continuar os estudos 
em nível superior ou ser integrado ao setor 
produtivo.

Vale salientar que a etapa do secundário 
é organizada em seis anos, o último ano é de-
nomidado de promocion. Nesse período os 
alunos desenvolvem uma pesquisa bibliográ-
fica sobre um tema que consideram interes-
sante para a comunidade local e ao final do 
ano apresentam os resultados a uma banca 
de professores, este trabalho recebe o nome 
de Tesina. A partir do resultado da Tesina e 
dos resultados quantitativos e qualitativos 
presentes no histórico escolar o aluno pode 
entrar direto na Universidade.

A Educação especial é organizada 
em três áreas, são elas:

a) Educación para Personas com Dis-
capacidad;

b) Educación para Personas com Difi-
culdades em el aprendizaje;

c) Educación para Personas com Ta-
lento Extraordinario.

No artigo 27 da Lei 070 são apresenta-
das às Modalidades: Direta e Indireta para 
atender a educação especial.  A Modalidade 
Direta é a educação oferecida aos estudantes 
que precisam de serviço especializado e in-
tegral, eles devem ser atendidos em centros 
multisetoriais. A Modalidade Indireta está 
relacionada ao processo de inclusão dos 
estudantes com dificuldades de aprendiza-
gem e talentos extraordinários no Sistema 
Educativo Plurinacional e  orienta a devida 
sensibilização da comunidade escolar.

O processo de inclusão ainda não é uma 
prática comum nas instituições de ensino 
bolivianas. Nas visitas realizadas às escolas 
constatou-se que a inclusão dos estudantes 
especiais acontece apenas em uma das es-
colas pesquisada, a escola Fé y Alegria, em 
Guayaramerin. Na realidade, os alunos não 
são incluídos nas salas de aula, mas em salas 

específicas, sendo uma para estudantes com 
deficiência visual e outra para estudantes 
com deficiência auditiva. Os maestros que 
atendem esta clientela são especializados em 
Braile e Libras. A escola Fé y Alegria faz parte 
de uma rede que recebe o apoio e colabora-
ção da Igreja Católica. O material utilizado 
nas aulas de Braile como a reglete, o sorobã, 
livros em braile entre outros materiais didá-
ticos foram doados por padres franceses.

A distância entre o que é legal e o que 
é real no que tange a educação especial  é 
muito grande. Ao visitarmos um Centro de 
Atendimento Multisetorial para estudantes 
que necessitam de atendimento especiali-
zado verificamos que o espaço era amplo 
mas, era agregado a uma escola da rede Fé 
y Alegria. Os estudantes não tinham muitas 
opções para suas atividades motoras em vir-
tude da falta de recursos didáticos. No centro 
multisetorial existia um aparelho de CD para 
as atividades musicais e de dança, mesas, 
tesouras, papeís coloridos, lápis de cor, giz 
de cera, cola, e revistas. As crianças estavam 
disponibilizadas em mesas redondas sob 
o acompanhamento cuidado direto de um 
profissional. A maioria das crianças tinha 
síndrome de Down, mas também haviam 
crianças com deficiência auditiva. A dança 
é uma das atividades de socialização mais 
utilizadas pelas maestras.

Quanto à formação de professores é im-
portante destacarmos a Formação Superior 
Artística, esta formação tem como objetivo 
desenvolver a competência e a criativa dos 
futuros maestros para que possam articular a 
teoria e prática visando o fortalecimento das 
expressões culturais dos diferentes povos 
nativos da Bolívia. 

O calendário escolar boliviano contem-
pla duzentos dias letivos com cinco horas 
diárias de atividades, nele estão previstos 
os projetos de integração cultural. Estes 
projetos são realizados em etapas: munici-
pal, departamental (região) e nacional. Eles 
abrangem as danças, o teatro e os jogos. 
No caso da dança, cada unidade de ensino 
apresenta uma dança típica referente a uma 
comunidade cultural. Os grupos concorrem 
entre si na busca de representarem o Depar-
tamento a qual pertence e posteriormente 
pleitear o primeiro lugar a nível nacional. 
Estes projetos são estendidos aos alunos com 
discapacidad ,  conforme pode ser visto na 
imagem 2.
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Imagem 2 – Cartaz de Divulgação
Fonte: A autora (2012)

Em todas as escolas visitadas obser-
vamos que a educação artística é realizada 
por maestros específicos que estimulam as 
danças culturais. Estas danças são realizadas 
por casais e as coreografias retratam histó-
rias dos diferentes povos indígenas. Uma das 
coreografias observadas contava a história da 
disputa de um amor que dois homens tinham 
por uma mesma mulher.

Entendemos que a educação inter-
cultural não pode ser reduzida a situações 
ou atividades realizadas por determinada 
disciplina ou área curricular e muito menos 
focalizar sua atenção para um determinado 
grupo social. A educação intercultural precisa 
ter um enfoque global envolvendo os sujeitos 
pedagógicos do espaço escolar e um currículo 
que atenda os anseios desses sujeitos.

A escola é um espaço de luta e depen-
dendo da práxis pedagógica de seus profes-
sores e do currículo seguido por eles, poderá 
contribuir com a construção de uma política 
cultural, onde as vozes silenciadas dos 
diferentes possam ser ouvidas.  Para Apple 
(2008) o currículo escolar não é neutro, ele 
é uma seleção feita por alguém ou um grupo 
que o define acerca do que seja o conheci-
mento legítimo. “É produto das tensões, 
conflitos e concessões culturais, políticas e 
econômicas que organizam e desorganizam 
um povo”. (APPLE. 2008,59). O currículo 
não é trabalhado passivamente nas escolas, 
ele é dinâmico e produzirá cultura. Assim 
sendo, é importante reconhecer que o currí-

culo esta envolvido por relações de poder.
A voz do professor reflete os valo-
res, as ideologias e os princípios 
estruturais que dão sentido às 
histórias, à cultura e às subjetivi-
dades que define o trabalho do dia
-a-dia do educador. [...] as escolas 
terão de ser caracterizadas por 
uma pedagogia que se comprome-
ta seriamente a acolher visões e 
problemas que sejam de profundo 
interesse para os alunos em suas 
vidas cotidianas [...].
O desenvolvimento de uma peda-
gogia crítica para a emancipação 
de futuras gerações de alunos e 
professores requer que as escolas 
de educação repensem seus pro-
gramas e suas práticas em torno 
da idéia de ensino como forma de 
política cultural. Reconhecemos, 
entretanto, que o processo que es-
tamos descrevendo é um processo 
contínuo. ( GIROUX & McLAREN, 
2008, 149-150).

Portanto, a emancipação pretendida 
pela educação boliviana, que tem como obje-
tivo a descolonização do Sistema de Ensino, 
poderá ser realmente alcançada quando for o 
ideal defendido pelos sujeitos envolvidos, ou 
seja, professores e alunos.

Considerações finais
O respeito dos alunos bolivianos com os 

professores e pessoas mais velhas é uma prá-
tica que se destaca, ultrapassa os muros da 
escola e chega à família, mas por outro lado, 
também vem do seio familiar, pois a família 
independente da condição social, tem papel 
importante na educação.

  Vale ressaltar também, que no período 
de observação nas escolas as equipes não pre-
senciaram cenas de violência entre os alunos, 
apenas algumas brincadeiras mais exaltadas. 
Esta situação despertou comentários entre 
os acadêmicos na análise sobre a educação e 
a participação da família. A família boliviana, 
pelo que percebemos, é mais ativa socialmen-
te. Isto se deve a cultura dos comitês cívicos, 
ou seja, colegiados formados por cidadãos 
comuns que ajudam a planejar a adminis-
tração pública das cidades, dando opiniões e 
também cobrando quando necessário. Toda 
escola possui um comitê cívico formado por 
pais e mães, eles elegem um representante 
de todos os comitês escolares para participar 
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da gestão da educação da cidade.
As diferenças percebidas no espaço 

escolar boliviano, se comparadas ao espaço 
escolar brasileiro, são muitas, algumas po-
dem ser classificadas como positivas a exem-
plo da participação da família, as atividades 
interculturais e o respeito à diversidade 
lingüística. Outras podem ser classificadas 
como negativas, o baixo salário, as condições 
de trabalho do professor no que se refere à 
material de estudo e recurso pedagógico, a 
falta de formação continuada, instituições 
dividindo o mesmo espaço físico, merenda 
escolar insuficiente entre outros. Mas, o 
aspecto que teve maior impacto no conhe-
cimento adquirido pelo grupo foi perceber 
a complexa rede multicultural que envolve 
a Bolívia. O que torna desafiadora a prática 
pedagógica do professor fronteiriço.

Foi com base nessa realidade desafia-
dora que alguns acadêmicos continuaram 
a aprofundar os estudos em aspectos 
específicos da educação boliviana e alguns 
deles conseguiram apresentar trabalhos em 
congressos no estado de Rondônia, dentre 
eles destaca-se uma aluna descendente de 
bolivianos que desconhecia muita coisa do 
sistema de educação da Bolívia. O conheci-
mento que ela adquiriu foi garantido pelos 
estudos e práticas realizados no projeto de 
extensão. Esta realidade demonstra a impor-
tância da pesquisa de campo e dos projetos 
de extensão. Nesse sentido, pode-se concluir 
que é na experiência do mundo vivido que os 
discursos construídos em sala são questiona-
dos e, dependendo dos novos conhecimentos 
adquiridos, podem ser refutados ou confir-
mados. Portanto, as atividades de pesquisa e 
extensão que somadas ao ensino são o tripé 
de base da universidade, precisam ser mais 
valorizadas na formação acadêmica.

Notas
1  Pánfilo Yapu Condo - Ministro da Educação 
da Bolívia.
2  Nomenclatura do professor que fez o curso 
normal.
3  Educação Intracultural de acordo com a lei nº 
070 é aquela que promove o fortalecimento da cultura 
de cada povo boliviano.
4  Educação Intercultural de acordo com a lei 
nº 070 é aquela que desenvolve a interrelação e a inte-

ração de conhecimentos, saberes, ciência e tecnologia 
próprios de cada cultura com outras culturas.
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