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ARTIGOS

Post Festum:
interpretação e
recepção crítica
de “uma estória
de amor”
(manuelzão e
miguilim),
de Guimarães
Rosa
Jorge Luís
Ferreira Pantoja
(Mestre/UFPA)1
1 É professor na Escola de Ensino Superior Madre Celeste
(ESMAC), Mestre pela
Universidade Federal
do Pará (UFPA) e pela
Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ). Em Literatura
Brasileira. Tornou-se
Mestre nos seguintes
temas: “A estória de
Lélio e Lina” e “Uma
estória de amor”, de
Guimarães Rosa. Seu
trabalho de Mestrado
se baseia na compreensão estético recepcional do idoso em “A
estória de Lélio e Lina”
e em “Uma estória de
amor”, bem como a
percepção do amor
no binômio juventude/velhice como
partes preponderantes para a criação de
universos, ao mesmo
tempo, tão díspares e
tão semelhantes.
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RESUMO: O presente trabalho propõe o exame da recepção crítica de “Uma estória de amor”
(Manuelzão e Miguilim, 1964), de Guimarães Rosa
(1908-1967). A ênfase de nosso estudo terá como
base a teoria estético-recepcional formulada por
Hans Robert Jauss (1921-1997), considerando
os seguintes objetivos específicos: 1) examinar a
contribuição teórico-crítica de Jauss à fundação
de uma estética da recepção; 2) analisar a recepção crítica de Guimarães Rosa, especificamente na
novela “Uma estória de amor”; 3) problematizar o
conceito de experiência estética em Jauss; 4) aplicar à obra estudada a proposta jaussiana de uma
hermenêutica literária centrada no leitor. Assim, o
trabalho ora proposto, embora se fundamente na
recepção crítica rosiana considerando especificamente as propostas de Hans Robert Jauss sobre
a Estética da Recepção, também se fundamentará em outros autores, os quais dialogam em seus
livros sobre a hermenêutica, tais quais: Doralice
Fernandes Xavier Alcoforado, Ubirajara Santiago
de Carvalho e Wolfgang Iser, entre outros.
PALAVRAS-CHAVE: JAUSS, ROSA, HERMENÊUTICA.
ABSTRACT: This paper proposes the examination of the critical reception of “Uma estória
de amor”” (Manuelzão e Miguilim, 1964), by Guimarães Rosa (1908-1967). The emphasis of our
study will be based on the aesthetic-recepcional
theory formulated by Hans Robert Jauss (19211997), considering the following specific objectives: 1) to examine the theoretical and critical
contribution of Jauss the foundation of an aesthetics of reception; 2) analyze the critical reception of Guimarães Rosa, specifically in the novel

“Uma estória de amor”; 3) discuss the concept of aesthetic experience in Jauss; 4) apply to the work studied the jaussiana proposal for
a literary hermeneutics centered on the player. Thus, the work proposed, although is based on the critical reception Rosa’s specifically
considering the proposals of Hans Robert Jauss on the Aesthetics
of Reception, also will build on other authors, which are related
in his books on hermeneutics, such that: Doralice Fernandes Xavier Alcoforado, Ubirajara Santiago de Carvalho and Wolfgang Iser,
among others.
KEYWORDS: JAUSS, ROSA, HERMENEUTICS.

POST FESTUM:
INTERPRETAÇÃO E RECEPÇÃO CRÍTICA
DE “UMA ESTÓRIA DE AMOR” (MANUELZÃO E MIGUILIM),
DE GUIMARÃES ROSA
A obra de arte pode também transmitir um conhecimento que não se encaixa no esquema platônico; ela o
faz quando antecipa caminhos da experiência futura,
imagina modelos de pensamento e comportamento ainda
não experimentados ou contém uma resposta a novas
perguntas. (JAUSS, Hans Robert, 1994, p. 39)
O papel da obra de arte no atual panoramada Literatura parece cada vez mais conflituoso. O artista contemporâneo, engajado na
produção de um trabalho que não esteja submetido ao capital apenas,
busca um caminho que proporcione ao leitor mais do que o mero prazer, porém, nem tanto que não a torne (a obra de arte) perceptívela sua
compreensão (do leitor). A epigrafe, retirada de A História da Literatura
como provocação à Teoria Literária, de Hans Robert Jauss (1921-1997), apresenta-nos um pouco da inquietação da obra de arte que pretendemos
discutir em diálogo com a recepção crítica da novela “Uma estória de
amor”, de João Guimarães Rosa (1908-1967).
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“O tear
o tear
o tear
o tear
quando pega a tecer
vai até ao amanhecer
quando pega
a tecer,vai até ao
amanhecer...” (ROSA, João Guimarães, 1956,
p. 137. Aspas do original)
O “Batuque das Gerais”, que principia a novela “Uma estória de amor” desde sua primeira edição, ainda no volume Corpo de
baile (1956), é tal qual uma cantiga que propõe e remete ao ato de
narrar, que se alinhava de homens e mulheres para descendentes e
desconhecidos, as estórias são contadas e ganham versões diferentes a cada novo intérprete, reelaborando a percepção que se faça de
uma simples cantiga como o “Batuque das Gerais”, até as estórias
exibidas nas sessões de cinemas ou na programação da televisão; ou
seja, mudam-se os meios, mas os fins continuam os mesmos: contar;
contar estórias e histórias; entreter, ensinar, transformar sentidos,
percepções, ideias consideradas imutáveis. Ao espectador; ao leitor;
ao ouvinte; permite-se estar à mercê da representação; do livro; do
narrador; e se deixar conduzir pelo universo de uma simples estória. O contador “[...] quando pega a tecer,vai até ao amanhecer...”
(ROSA, João Guimarães, 1956, p.137), isso desde muito tempo, seja
ao redor da fogueira, quando o Xamã2, nos primórdios das civilizações humanas, transmitia o conhecimento às tribos pela arte de
narrar, seja na lúdica narrativa das narrativas: O Livro das Mil e Uma
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2
Xamã, ou shaman, é um termo de origem tunguska (povo nativo da Sibéria). Os tungues meridionais identificam no xamã os portadores de função religiosa,
que podem “voar” para outros mundos, entrar em um estado estático e ter acesso
e contato com seus aliados (animais, vegetais, minerais), seres de outras dimensões
e os espíritos ancestrais. Xamã é o sacerdote ou sacerdotisa do xamanismo que
entra em transe durante rituais xamânicos, manifestando poderes sobrenaturais e
invocando espíritos da natureza, chamando-os a si e incorporando-os em si. Este
contato em êxtase permite a recepção de orientações e ajudas dos espíritos para
resolver ou superar situações que desafiem as pessoas e seus grupos sociais.

Noites3, no qual Šahrāzād tece, literalmente, infinitos novelos de estórias a fim de se manter a salvo da vingança do reiŠāhriyār contra
a traição da primeira esposa. O poder das narrativas e da oratória
perpassa os séculos, mantendo-se como opção para os atos mais
primitivos de apreensão do conhecimento: ver, ouvir, enfim, perceber. Tal aspecto cultural da novela rosiana é ressaltado por Doralice
Alcoforado, que contrapõe os textos popular e erudito:
Embora não explicitado esse posicionamento, [a novela “Uma estória de amor”] ao enfatizar o sistema significante, favorece a produção de novos sentidos que orientam o leitor,
possibilitando-lhe avaliar o texto primeiro, o
popular, através do texto erudito, devolvendo à circulação um texto mais “oxigenado”
(BERND, 1995). (ALCOFORADO, Doralice Fernandes Xavier, 2008, p. 164)
Uma das questões que mais causou inquietação à elaboração
deste trabalho e que permeia o valor das narrativas orais trazidas à
baila por Doralice Alcoforado na citação anterior, reside justamente
na discussão inicial contida no parágrafo anterior acerca das perguntas em torno do papel da obra de arte, pois, como uma novela escrita por Guimarães Rosa, que traz entre seus principais sustentáculos,
cantigas e estórias oriundas de um acervo desvinculado dos meios
acadêmicos, pode causar algum efeito ao leitor, provocando-lhe a
reflexão acerca de vários pontos de vista (o ato de narrar e o poder
da oratória, por exemplo)?
A historicidade da literatura não repousa
numa conexão de ‘fatos literários’ estabelecida post festum [depois do dia de festa], mas
no experienciar dinâmico da obra literária
por parte de seus leitores.(JAUSS, Hans
Robert, 1994, p. 24)

3
Vide edição de 2005, traduzida por Mamede Mustafa Jarouche, pela
Editora Globo.
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A Estética da recepção objetiva, dentre outras linhas, o estudo
da maneira como determinado texto é recebido em seu momento de
publicação, pelo leitor que o recepciona no post festum, de que nos fala
Jauss. Na realidade, mesmo as críticas negativas à obra de Guimarães
Rosa, de certa forma, contribuíram para a constituição do horizonte
de expectativas sobre “Uma estória de amor”, ainda que desse horizonte não haja uma definição sobre a longevidade do trabalho de
Guimarães Rosa. O que pode ser ressaltado, de fato, atualmente,acerca da obra do autor mineiro é que, seja a escolha tão vasta de lexemas
sertanejos, em consonância até mesmo com termos em latim, seja a
inovadora escolha da pessoa a ser utilizada à narrativa (algo bastante
arriscado do ponto de vista da compreensão do leitor para os dias
de hoje e demasiado novo para 1956), ou mesmo a construção de
parágrafos que chegam a exigir páginas inteiras, como ocorre, por
exemplo, em Grande sertão: veredas (1956), todos esses podem ser vistos
como pontos que bastariam para concluirmos que o acervo literário
composto pelo autor de Cordisburgo jamais será esquecido e ainda
renderá muitos estudos sobre os seus tantos significados.
Guimarães Rosa, quando de sua estreia no conturbado cenário literário modernista, lançou sua obra-prima Grande sertão: veredas
e foi classificado por Wilson Martins (1921-2010) como nada além
de um “canto reduzido do regional”, pois seu livro, para o crítico em
questão, não fazia jus a tantos julgamentos positivos. Pouco mais de
cinquenta anos depois, com um público leitor ainda em formação,
Grande sertão: veredas continua rendendo muitas questões e renovando-se enquanto obra de arte. Hoje é possível dizer que a estória de
Riobaldo registra um dos maiores feitos de todos os tempos da Literatura de Língua Portuguesa: é objeto de estudos filosóficos, psicológicos, linguísticos, históricos, dentre tantos outros, que a realizam
continuamente, pois está inserida num “esquema platônico” que
perpassa um conhecimento repleto de “modelos de pensamento e
comportamento” ainda não experienciados, os quais, certamente,
responderão questões que residem no eco do futuro.
Assim também o são as narrativas do originalmente intitulado Corpo de baile, que se espraia em sete novelas independentes
à percepção do público leitor, mas também dependentes, ao se
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complementarem como pares de vários elementos sertanejos. Em
“Uma estória de amor”, especificamente, os pares ao “baile” são
escolhidos como em uma grande festa, uma celebração à narrativa:
Joana Xaviel está para Camilo, como Adelço está para Leonísia e
Manuelzão para a solidão. Mas a “contação” das estórias embaralha
tudo: Joana Xaviel e Camilo passam a estar para os ouvintes, assim
como as cantigas dos vaqueiros andantes; Leonísia é vida, Adelço é
“[...] criatura de guardadas palavras e olhares baixos. Mas não enganava a Manuelzão: era mesquinho e fornecido maldoso, um homem
esperando para ser ruim.” (ROSA, João Guimarães, 1956, p.147),
logo, desde o início, já não são como pares um do outro, porém,
ainda que não se realizem como pares, Leonísia jamais estará para o
sogro. Convenções, pudores e recatos talvez sejam motivos que não
permitam a Leonísiasequer pensar no sogro de outra forma que não
como o pai de seu marido, homem idoso e ao qual deve respeito.
Manuelzão, dessa maneira, “dança” sozinho, e é em companhia da solidão, que ele ouve as estórias, as cantigas e os seus pensamentos; sua disposição se assemelha ao ouvinte de uma música;
o apreciador de um quadro, de uma peça teatral ou um filme; e
também o leitor de um livro.
Na idéia da festa êle não estava navegado,
a tudo? Quieto, devia de aproveitar para
repensar mais os arranjos, excogitando meios.
Verdade, que bem não carecia [...] o vago de
palavras, o sabido de não existido, invenções.
Tomar a ocasião para presumir os benefícios
do serviço do campo, o negócio de sempre.
A boiada que ia sair. À Santa-Lua. Não, não
carecia. A gente não estava em folga de festa?
[...] Desmerecia, até estragava o avejo da festança, se êle pegasse a refletir na viagem da
boiada [...] Aborrecia. Deixava para depois,
quando a festa estiasse. Aí, resolvia [...] Agora
mesmo, não era por querido querer que estava
ali escutando as estórias. Mais essas vinham,
por si, feito no avanço do chapadão o menor
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vento briseia. (ROSA, João Guimarães, 1956,
p.170. Ortografia do original)
As estórias tocam Manuelzão como uma brisa,envolvendo-o,
cercando-o, atribuindo-lhe percepções até então confinadas, quietas
em si. A estória contada ou a estória que se conta se torna real no momento em que entra em contato com o ouvinte, com o espectador ou
com o leitor, que nada mais é do que o mesmo sujeito, por ser atribuído do mesmo papel: percepção. Assim, as estórias de Joana Xaviel, do
velho Camilo, as cantigas entoadas pelos vaqueiros que chegam à festa
de Manuelzão, estariam fadadas à mesma incompletude existencial da
obra literária enquanto mero artefato; a obra não lida; o livro em si
como apenas um suporte: carente do sujeito que o realize.
A relação entre o texto e o leitor se caracteriza pelo fato de estarmos diretamente
envolvidos e, ao mesmo tempo, de sermos
transcendidos por aquilo em que nos envolvemos. O leitor se move constantemente no
texto, presenciando-o somente em fases [...]
(ISER, Wolfgang, 1996-1999, p.12-13)
Para o texto: o leitor; para a narrativa: o ouvinte. Em O ato
da leitura (1996-1999), Wolfgang Iser fala sobre a importância primordial do leitor para a realização da obra literária. A percepção
do texto e, por que não dizer, da narrativa, ocorre em fases, que
acontecem como a “brisa no chapadão”, da citação de Guimarães
Rosa: envolvendo; tomando conta, aos poucos, dos espaços vazios;
atribuindo à obra o contínuo movimento, que só cessa com o estanque da leitura ou da audição. O livro se torna obra de arte a partir
do primeiro momento em que é, literalmente, recebido pelo leitor.
De acordo com Iser, essa realização se encadeia em fases, que,
aos poucos, revelarão para o leitor a “obra do espírito” (SARTRE, Jean
-Paul, 1993, p.37), a verdadeira essência da obra, que está incompleta até
a leitura, a percepção, a audição daquele que lhe atribuirá o “espírito” de
que nos fala Jean Paul-Sartre (1905-1980) em Que é a Literatura? (1993).
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Em “Uma estória de amor”, ao escolher por condicionar a estória, dentro da estória — espécie de intratextualidade — para falar

sobre as narrativas, Guimarães Rosa brinca com o leitor de todas as
suas obras; pois Manuelzão, Leonísia, dona Quilina e tantas outras
personagens, que ouviram e ouvirão os contadores em “Uma estória
de amor”, personificam os leitores em seu momento mais sublime
no contato com a arte: torná-la arte. Este instante em movimento,
tornado ficção em “Uma estória de amor” é o que fará da arte realidade, “o texto entretece claramente [...] os dois fios que constituem
o nervo de sua estrutura até alcançar seu ponto climático” (VASCONCELOS, Sandra Guardini T., 1997, p. 34).
Segundo Jean Paul-Sartre “[...] o objeto literário é um estranho
pião, que só existe em movimento. Para fazê-lo surgir é necessário um
ato concreto que se chama leitura [...]”(SARTRE, Jean-Paul, 1993, p.35);
isso certamente ocorre com as narrativas orais, e no caso de “Uma estória de amor”, temos a ocorrência de múltiplas percepções, pois, ao
tornar real o entendimento de Manuelzão acerca das estórias, durante
a “descoberta”, signo a signo, da novela, o leitor é aquele que compreende e que torna possível a realização do objeto artístico também
de modo ficcional, para a personagem título de “Uma estória de amor”.
Fundem-se, por assim dizer, dois fios na
composição dessa narrativa: de um lado,
temos a festa propriamente dita, com as
músicas, a dança, as narrativas dos contadores e seu movimento; de outro, vemos
deslindar-se o mundo interior de Manuelzão que, na festa que antecede a retomada de sua vida de vaqueiro, isto é, a saída
com a boiada, passará em revista sua vida,
trazendo à tona suas questões vitais.(CARVALHO, Ubirajara Santiago de, 2006, p. 9)
Manuelzão, ao fruir a “obra imaterializada” (grifos meus), narrada por Joana Xaviel, pelo velho Camilo e pelos tantos cantadores
de passagem pela Samarra, torna-se uma espécie de leitor ficcional,
que movimenta o “estranho pião”, de que nos fala Sartre em Que
é a Literatura? Mas aqui cabe o retorno a uma questão inicial desse
trabalho: as narrativas populares podem ser consideradas obras? Se
não podem, porque uma novela, que trata sobre as narrativas popu-

13

lares, sobre o poder de reinvenção e renovação dos contos e cantigas populares é considerada obra?
Na realidade, o que é possível ser dito sobre essas questões é
que o acervo popular a que nos referimos como contos, cantigas e narrativas são “arte pura” (grifos meus), que, quando não estão no suporte
da obra, como lá estão em “Uma estória de amor”, residem no imaginário popular, na sabedoria de homens e mulheres que, a contrapelo
da era pós-moderna, resistem a todo tipo de tecnologia, renovandose e ganhando nuances que apenas a capacidade criativa do ser humano permite realizar, “Um dos principais motivos da criação artística é
certamente a necessidade de nos sentirmos essenciais em relação ao
mundo.” (SARTRE, Jean-Paul, 1993, p.34).Esse sentimento de essencialidade, de que nos fala Sartre, é perceptível na “Festa de Manuelzão”;
o post festumdo solitário vaqueiro da Samarra seria igual ao dia após dia
de sempre, não fosse o despertar do velho capataz à narrativa de sua
própria vida. Assim se da também o “dia após a festa” do leitor.
A festa, ato coletivo por excelência, é não
só o elemento que enfeixa e organiza todos
os acontecimentos do conto, mas também
o espaço privilegiado que arranca da destruição e da morte o tempo da experiência.
Longe de comemorar uma memória imediata, a festa assinala um momento acima do
tempo e da crise, possibilitando o resgate do
irredimido e irrealizado.(CARVALHO, Ubirajara Santiago de, 2006, p. 42-43)
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Ubirajara Carvalho escreveu uma dissertação de Mestrado intitulada O amor e a nossa condição, onde ele se refere, entre outros assuntos, aos vários significados contidos nessas duas dimensões de um
mesmo universo, a Samarra: festa e solidão. A primeira, considerando
seu próprio valor memorativo, parece distante e distanciar tudo ao seu
redor da solidão, mas não é o que se observa no caso de Manuelzão.
Quando cessa o ato da leitura, seja pelo ponto final que se coloque
em “Uma estória de amor”, seja por um eventual motivo, que separe,
momentaneamente, o leitor da leitura, o “experienciar dinâmico”, de
que nos fala Jauss, marca os pensamentos, as lembranças, memórias

do leitor como o ferro que tatua o gado na ficção de Guimarães Rosa:
impondo, impiedosamente, percepções alheias ao “esquema platônico” do leitor; resgatando valores, atribuindo novos significados e,
enfim, redimensionando a disposição dos vários questionamentos resultantes do contato do leitor com a obra de arte.
A obra literária não é um objeto que exista
por si só, oferecendo a cada observador em
cada época um mesmo aspecto. Não se trata
de um monumento a revelar monologicamente seu Ser atemporal. Ela é, antes, como
uma partitura voltada para a ressonância
sempre renovada da leitura, libertando o
texto da matéria das palavras e conferindo-lhe existência atual: ‘parole qui doit, en
même temps qu’elle lui parle, créer un interlocuteur capable de l’entendre’ [palavra que
deve, ao mesmo tempo que ela lhe fala, criar
um interlocutor capaz de o escutar].(JAUSS,
Hans Robert, 1994, p.25.)
Em “Uma estória de amor”, esse “ressoar”, de que nos fala
Jauss possibilita nessa obra de Guimarães Rosa mais do que a dualidade leitor/livro, mas, por via das estórias que edificam a estória,
as “partituras” que se compõem na “Festa de Manuelzão” independem mesmo do crítico, pois o esquema da oralidade confere-lhes
a “existência atual”; faz delas fonte de recorrência a interlocutores
que manterão o “pião girando” à revelia de qualquer metodologia
que pretenda esquematizar a recepção do leitor.
Pois, minhamente: o mundo era grande.
Mas tudo ainda era muito maior quando
a gente ouvia contada, a narração dos outros, de volta de viagens. Muito maior do
que quando a gente mesmo viajava, serra
-abaixo-serra-acima, quando a maior parte
do que acontecia era cansativo e dos tristonhos, tudo trabalho empatoso, a gente era
sofrendo e tendo de aturar, que nem um
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boi, daqueles tangidos no acerto escravo
de todos, sem soberania de sossêgo. A vida
não larga, mas a vida não farta. ( ROSA,
João Guimarães, 1956, p.160)
As estórias de “Uma estória de amor” reafirmam, mesmo em
se tratando de ficção, o poder da oratória. Especialmente nessa novela, Guimarães Rosa parece haver conseguido atribuir às narrativas populares a importância merecida, haja vista que a inserção de cantigas,
“causos” e estórias não ocorre aleatoriamente, como partes estanques
do texto literário, mas compõe o ponto culminante dessa novela e atribuem à estória de Manuelzão os elementos capazes de cativar o leitor.
O fascínio com que Manuelzão descreve a percepção dos
contos, e como esses contos são cruzados com todos os acontecimentos da festa — mesmo antes de se pensar em qualquer comemoração para inaugurar a fazenda — é constituído com tamanha
riqueza de detalhes, ao ponto de se tornar coerente a entrega de
Manuelzão a esse raro momento de ócio.
Originada da mesma tradição de narrativas
cuja figura central é o boi, a Décima do Boi e
do Cavalo, contada pelo poeta velho Camilo
desempenha, entretanto, um papel diverso
na narrativa. À diferença da narrativa de
Joana Xaviel que, por assim dizer, conduz o
vaqueiro Manuelzão a rever seu passado e
a perceber as contradições da ordem a que
está submetido, a narrativa do velho Camilo fecha o conto “Uma estória de amor”,
possibilitando, de certo modo, a reordenação do universo e a reconciliação do personagem com o fluxo da vida. (CARVALHO,
Ubirajara Santiago de, 2006, p. 127)
A recepção do público leitor à estória de Manuelzão talvez
ainda não possa ser completamente elaborada, por se tratar de uma
obra muito recente, com poucos trabalhos críticos organizados a
seu respeito e com um público leitor em formação, por descobri-la;
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mas o fato da “Festa de Manuelzão” suscitar tantas questões que
envolvem a realização da obra de arte permite dizer que esse não
é apenas um livro que se deva classificar ingenuamente como a estória de algum amor, drama ou mesmo uma comédia, o qual nos
apresentará o combalido esquema “início, meio e fim”, muito pelo
contrário, o que fica evidente é o fato de que nessa novela não há
um fim; não o fim típico, de uma leitura fácil, que pouco ou nada
acrescente à Literatura.
Em A História da Literatura como provocação à teoria literária, Hans
Robert Jauss diz que o estudo crítico sobre a longevidade de uma
obra, seja esta de natureza literária, contemplativa, etc., somente será
válido, anos após o lançamento dessa obra, pelo menos o suficiente para que se forme um público leitor isento de paixões criadas
pelo “calor” do momento em que tal obra é apresentada; mas o
caráter atemporal de um livro também pode contribuir para o seu
reconhecimento como objeto imbuído de valor estético o suficiente
para que o consideremos especial em relação a obras consideradas
“menores”. Para Regina Zilberman, tal qual ocorrera num passado
remoto com a obra- prima de Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas,
as teses formuladas por Jauss sobre a Estética da recepção não foram compreendidas por seus críticos.
Ao procurar reabilitar a importância e validade da experiência estética, Jauss não
se preocupa em criar novas acepções
para os conceitos, nem quer contrariar
as conclusões da teoria da literatura
relativamente ao experimentalismo da
vanguarda. Com efeito, seu intento é
antes usar os mesmos argumentos dos
adversários do prazer estético para provar a
força e significação desse. (ZILBERMAN,
Regina, 1989, p. 56)
É desse modo, que o post festum, de que nos fala Jauss em História da Literatura como provocação à teoria literária, é o que há de mais
revelador e instigante em “Uma estória de amor”, é dele que poderá
se vislumbrar a percepção do público leitor. Quando cessa a leitu-
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ra das páginas que compõem as fictícias percepções de Manuelzão,
inicia-se a “festa” particular do leitor, do crítico ou do leitor crítico,
simplesmente; pois das compreensões tecidas — fruto da recepção
desse público em formação — é que poderá se formular alguma
ideia a respeito de “Uma estória de amor”. Ao final, a festa de Manuelzão continua no ato perceptivo do leitor
No processo de apropriação da matéria popular, a literatura erudita não apenas dinamiza o
seu sistema, criando novas possibilidades de
articulações do seu texto, que remetem a um
sentido mais amplo, como também assume
um posicionamento crítico. ( ALCOFORADO, Doralice Fernandes Xavier, 2008, p. 164)
O leitor constrói suas percepções com base na apropriação do
texto — enquanto este se realizar — tal qual “matéria-prima” para o
aprimoramento de seu senso crítico, ou seja, não há, da parte do perceptor, principalmente daqueles que não estejam imbuídos de motivações técnicas para a análise de determinado trabalho (o leitor comum
não busca o conteúdo analítico, por exemplo, antes do prazer que a Literatura possa lhe proporcionar, ao contrário do crítico), e isso não quer
dizer que, diferente do crítico, o leitor não saberá selecionar, de maneira
categórica, o que será lido por ele, mas, antes disso, suas percepções
críticas ocorrem de forma tão natural a ponto de detalhes só serem percebidos por uma crítica especializada, depois de muitos estudos.
Nesse diálogo intertextual e intercultural, a
mistura de dois modos discursivos diferentes
vai gerar mais fecundidade ao texto erudito e
dinamizar o seu sistema significante, enquanto o popular afirma-se como uma forma de
comunicação que não pode romper com a
cultura tradicional. (ALCOFORADO, Doralice Fernandes Xavier, 2008, p. 164)
A referência à obra de Guimarães Rosa direciona o exame desta
monografia à Estética da recepção, pois, em toda a saga literária do autor mineiro, é evidente o trabalho que ele desenvolveu em prol da busca
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de uma linguagem dialógica que marca as páginas de seus livros, dotando-o de um estilo único, pautado de maneira inconteste pela tríade
hermenêutica proposta por Jauss (compreender, interpretar e aplicar),
presente em A História da Literatura como provocação à teoria literária. A
pequena quantidade de trabalhos críticos de que se tem conhecimento
sobre a novela “Uma estória de amor” possibilita afirmar esta parte
fundamental do acervo literário de Guimarães Rosa como uma obra
de arte com todos os méritos de um trabalho completo, talvez com um
público leitor ainda por se formar, mas com um estilo inconfundível,
que coloca Guimarães Rosa à vanguarda de qualquer autor.
REFERÊNCIAS
ALCOFORADO, Doralice Fernandes Xavier. “Uma estória de
amor”: um diálogo intercultural. Boitatá — Revista do GT de Literatura
Oral e Popular da ANPOLL, número especial, p. 157-165, 2008.
CARVALHO, Ubirajara Santiago de. O amor e a nossa condição: itinerários da festa em Uma estória de amor de Guimarães Rosa. Belo Horizonte, 2006. 147 p. Dissertação de Mestrado (Literatura Brasileira),
Universidade Federal de Minas Gerais.
ISER, Wolfgang. O ato de leitura. Trad. Johannes Kretschmer. São
Paulo: Ed. 34, 1996-1999, 2 v.
JAUSS, Hans Robert. A História da Literatura como provocação à Teoria
Literária. Trad. Sérgio Tellaroli. São Paulo: Ática, 1994,78 p.
ROSA, João Guimarães. “Uma estória de amor” (Festa de Manuelzão). In: Corpo de Baile: sete novelas. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1956.
v. 1, p. 137-245.
SARTRE, Jean-Paul. Que é a literatura? Trad. Carlos Felipe Moisés. 2.
ed. São Paulo: Ática, 1993, 164 p.
VASCONCELOS, Sandra Guardini Teixeira. Puras Misturas: Estórias em Guimarães Rosa. São Paulo: HUCITEC, 1997, 194 p.
ZILBERMAN, Regina. Estética da recepção e História da literatura. São
Paulo: Ática, 1989, 124 p.

19
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RESUMO: O presente trabalho apresenta uma
análise comparada com base em aspectos que
constituem a memória e a história da “Crônica
de duas cidades: Belém e Manaus” (2006), de
Benedito Nunes e Milton Hatoum. Assim, para
este trabalho são destacados dois elementos
estruturais narrativos; um é o tempo que
remonta ao passado e reelabora o presente e o
outro é o espaço de onde o narrador reelabora
suas memórias.
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RESUMEN: Este artículo presenta un análisis
comparativo basado en características que
constituye la memoria y la historia. “Crônica
de duas cidades: Belém e Manaus” (2006), de
Benedito Nunes y Milton Hatoum. Por lo tanto,
para este trabajo se ofrecen dos elementos
estructurales narrativos; uno es el momento de
volver al pasado y vuelve a trabajar el presente y
el otro es el espacio en el que el narrador elabora
sus memorias.
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Nunes. Milton Hatoum.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Toda escolha tem uma
história. Uma história
que não é só pessoal,
mas tem a ver com o
ethos de uma geração

que compartilhou durante algum tempo as
mesmas perplexidades no plano das ideias
e no plano dos valores.
(BOSI, 2013, p. 243)
Ao ler o prefacio do livro “Crônica de duas cidades: Belém e
Manaus” (2006), de Benedito Nunes e Milton Hatoum e me deparar
com uma citação introdutória de Santo Agostinho, percebi o quanto
é filosófica a criação literária. Uma vez que são as percepções do
lugar que permitem a criação ficcional, mediante a escolha de um
ethos motivador ancorado em um espaço-tempo. É desta relação que
permite a criação literária no movimento entre o espaço e o tempo
de que trata a epígrafe de Bosi, citada anteriormente.
Diante do exposto, pretendo traçar uma análise comparativa
dos elementos que compõem o espaço e o tempo das cidades de
Belém e Manaus tendo em vista a construção ficcionalizada pelos
adornos da linguagem literária que tanto Benedito Nunes quanto
Milton Hatoum usam, para vestir e alinhar as suas percepções sobre
estas cidades, mediante um apreço caloroso munido por sentimento
saudoso e afetivo, ambientado pelas experiências vividas por eles,
que ora são ficionalizadas com base no processo de percepção dos
espaços narrativos que ambos utilizam como matéria ficcional para
a produção de suas crônicas, ora matéria composta pela memória
das efetividades e pessoalidades dos autores.
Antes de iniciar a análise comparada entre as crônicas, vou
apresentar uma pequena introdução sobre o conceito de crônica. Em
seguida farei a apresentação da sinopse de cada crônica associada ao
processo de análise que me proponho realizar neste trabalho.

2. CONCEITO DE CRÔNICA
Segundo o E - Dicionário de Termos Literários, de Carlos
Ceia, a crônica de acordo com o verbete de Annabela Rita, deriva do

21

latim - Chronica e do grego - Khrónos, essas duas derivações inauguram
o conceito de tempo, na medida em que informa através dele o
discurso dos textos que nomeiam. De modo que para Annabela
Rita, inicialmente a crônica, “registrava acontecimentos históricos
por ordem cronológica”2. Dessa forma, a crônica se torna uma fonte
direta e próxima do conhecimento histórico, por admitir também
fatos históricos menos relevantes como: as informações auxiliares
que a história tende a suprimir.
Dessa forma, o verbete do dicionário de termos literários
mostra que a crônica ganha amplitude no século XIX, quando o
desenvolvimento da imprensa periódica, e, em especial, de opinião,
vai fazer emergir a crônica no sentido moderno. O destaque do
verbete é para a ideia de que no início a crônica era apenas uma
pequena secção de abertura que dava conta das notícias e dos
rumores do dia, mas auferiu visibilidade ao se especializar em outros
assuntos do periódico como a crônica artística, literária, musical,
entre outros.
Vale ressaltar que foi a partir do uso no “folhetim”, secção de
rodapé da primeira página do periódico, que a crônica ganha lugar
e também conquista a colaboração de homens de letras. Assim, a
crônica assenta-se em um espaço entre o Jornalismo e a Literatura.
Por outro lado a crônica é uma espécie de
mundo e por isso, mundo do próprio
narrador e não poderia fugir à comunicação
direta: de cronista para leitor através
de amenidades, lembranças, fantasias.
Conforme a etimologia da palavra, o
gênero define tentativa, experiência sobre
vários assuntos em tom íntimo e familiar
(MOURA, p. 4, 2008)3.
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2
Disponível em: http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_
mtree&task=viewlink&link_id=866&Itemid=2. Acesso em: 01/06/2014.
3
Disponível em: http://paginas.unisul.br/agcom/revistacientifica/
artigos_2008b/eloisa_moura.pdf. Acesso em: 06/06/2014.

Por isso, a crônica possibilita tematizar entre outras coisas a
realidade social, política e cultural, tendo em vista a percepção do
eu com a sociedade. De acordo com Moura a crônica também é
constituída de representações do espaço: social, político, econômico
e/ou cultural. Segundo o autor, esses espaços são constituídos pela
linguagem narrativa que revelam pequenos fragmentos de memórias
compostas pela matéria prima que o cronista seleciona como prétexto para discursar, opinar e, até mesmo fabular. Diante do exposto
percebo que a escolha das crônicas dos autores que estou analisando,
são feitas por ele, tendo em vista a descrição dos espaços de suas
cidades aliado a um discurso que discute o tempo do passado
problematizando o presente mediante um pré-texto reflexivo que
visa à discussão acerca dos tempos e dos espaços em que Belém e
Manaus foram instituídas como cidades/capitais. Vale salientar que
ambas as cidades fazem parte da região Norte, de modo particular
da região Amazônica. Após este breve apanhado vamos às análises
das crônicas.

3. “PARÁ CAPITAL DE BELÉM” e “AMAZONAS CAPITAL
MANAUS”.
Benedito Nunes, nas primeiras linhas de sua crônica, torna
efetiva a ideia de “tent[a], finalmente, pagar uma velha divida
[...] com Belém” (NUNES, 2006, p. 11). É com a justificativa da
tentativa do pagamento de uma divida com a cidade de Belém que
Nunes inicia sua crônica construíndo um espaço-tempo voltado
aos anos de 1940 e 1960. Ou mais especificamente um conjunto de
intelectuais da cidade de Belém nesse período que contribuíram de
alguma forma com sua produção. São eles Vicente Salles, Roberto
Santos, Fábio Castro, Augusto Meira Filho, Padre Antonio Vieira,
Landi entre outros. Para Nunes, esses autores fizeram de Belém um
cenário particular para o pensamento.
Milton Hatoum, por outro lado, começa a escrita de sua
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crônica dizendo que sua “cidade sonhada traduz, de certa forma,
nosso tempo e lugar perdidos, ambos reinventado pela memória e
pela linguagem [...]“[a] cidade de ontem é hoje quase irreconhecível”
(HATOUM, 2006, p. 49). Destarte que a tessitura de sua crônica
vai sendo costurada pelo tempo da memória construída pelo
espaço da cidade representado pela linguagem, embora os tempos
evidenciados por Hatoum, sejam datados desde a metade do século
XIX até as décadas de 1960 a 1970. A narrativa de Hatoum faz um
passeio pelos espaços físicos que compõem a cidade de Manaus, uma
vez que Hatoum, cita aspectos arquitetônicos da cidade e também
algumas produções correspondentes a esse tempo em que Manaus
recebeu muitos viajantes estrangeiros, que fizeram da cidade o palco
de suas criações.
O estilo de cada cronista apresenta uma narrativa que dialoga
com o tempo, na medida em que os anos descritos por eles fazem
referência à determinadas construções arquitetônicas, por exemplo,
em “1916, a fundação do Forte do Presépio, por Francisco Castelo
Branco, núcleo inicial de Belém” (NUNES, 2006, p.12). Com essa
demarcação temporal Benedito Nunes descreve o tempo e o espaço
da cidade de Belém:
Belém
era
então
um
modesto
ajuntamento de construções de pau
a pique e de enchimento cobertas de
palha. Preponderavam a palhoça e a
caiçava, proteção comundo dos nativos,
que se estendeu ao Presépio, a principio
mais uma paliçada do que fortaleza, que
circundavam tanto os conventos e casas dos
colonizadores como as aldeias dos gentios
pacificadores (NUNES, 2006 p. 12).
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Milton Hatoum, por outro lado, apresenta uma descrição do
espaço da cidade de Manaus também pela fundação do “Forte de São José
do Rio Negro, no coração da hinterlândia amazônica, foi fundado em
1669, oito anos depois da expulsão das Missões Jesuíticas” (HATOUM,
2006, p. 50). Além disso, há também na crônica, a construção do espaço

ficcional que o autor assevera com base memória da cidade que serve
como matéria de criação, pois, para ele,
[c]ada escritor elege seu paraíso, sabendo que
se trata de um paraíso perdido. A cidade da
nossa infância é um desses paraísos perdidos
para sempre. A casa, o quintal, a rua, os
terrenos baldios, as praças, o mergulho nos
igarapés... O rio e a floresta, que rivalizam
em grandeza, mistério, beleza.
Manaus, cidade na selva, foi para mim esse
pequeno paraíso. Octavio Paz, no poema
Hablo de la Ciudad, evoca, lembrando
Baudelaire, “a cidade que todos sonhamos
e que muda sem cessar enquanto sonhamos
(HATOUM, 2006, p. 49).
Deste modo, ambos os escritores traduzem de certa forma
o tempo e o lugar de onde são originadas as suas narrativas que
ganham amplitude pela ideia de que os mesmos nasceram e viveram
boa parte de suas vidas nesses lugares, Essas cidades servem de
objetos narrativos, reflexivos das memórias representadas por eles
no discurso narrativo. Ambos elaboram um discurso com segmentos
de pessoalidade e sofisticação memorialística que dão cor e beleza
aos lugares que se propuseram relatar.
A visão das cidades narradas pelos escritores revela ao leitor
traços memorialísticos especifico de cada lugar, que segundo Aleida
Assman os espaços podem ser vistos como “local de memória” em
que eles se tornam “objetos matérias remanescentes que se tornam
elementos de narrativas e, com isso, pontos de referência para uma
nova memória cultural” (ASSMAN, 2011, p. 328).
A relação com o espaço de memória de que fala Assman,
também é possível de ser feita com a
memória de infância de minha geração
[que] perdura o ronron mecânico, a doce
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música dos bondes elétricos, cuja lança
metálica, munida de rodilha, expedia
chispas ao rodar sobre os fios aéreos de
transmissão, e que corriam sobre trilhos, até
“oito pontos” de velocidade, no máximo,
marcados pela manivela manobrada por
motorneiro de quepe (NUNES, 2006, p.
22). (Grifo nosso).
Enquanto Nunes relembra de sua infância e dos rituais que
faziam parte dela, Hatoum transforma em palavras as imagens da
Manaus vista como uma
pequena cidade de outrora prevalecia a mescla
de sobrados de alvenaria com habitações
rústicas. A madeira e a palha (elementos da
arquitetura nativa, mas também signos de
pobreza) podiam avizinhar-se da alvenaria
e da telha. Na nova cidade, os índios e
imigrantes pobres tornam-se trabalhadores
urbanos, homens e mulheres excluídos
de um projeto em que só há lugar para as
elites e uma classe média incipiente. É nesse
momento que surgem cortiços, albergues e
acampamentos de imigrantes nordestinos à
espera de um barco para o seringal distante
(HATOUM, 2006, p 53-54).
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Esses elementos constituintes da memória de que as cidades
foram formadas permitem relacionar novamente os espaços de
memória apontados por Assman (2011, p. 328), mediante os
aspectos locais de formas de vida tradicionais que se estabilizem
para outro local que detêm somente os vestígios de circunstâncias
de vida interrompidas e arruinadas em mudanças que nem sempre
são as esperadas. Quando Hatoum fala que “[n]ossa cidade sonhada
traduz, de certa forma, nosso tempo e lugar perdidos, ambos
reinventados pela memória e linguagem” (HATOUM, 2006, p.
49). Hatoum ao descrever Manaus, reelabora a memória da cidade

através de suas próprias lembranças, que transformadas em palavras,
inauguram a narrativa ficcional do autor tendo em vista o espaçotempo da Manaus de antigamente, tal aspecto se faz presente pela
afirmação de que “[a] cidade de ontem é hoje quase irreconhecível”
(HATOUM, 2006, p. 49). Outro autor que também vislumbra
Manaus sob o viés de Hatoum é Octavo Paz4, que assevera a ideia no
poema a “[n]ovedad de hoy y ruína de pasado mañana y enterrada y
resucitada cada día”5.
Outro aspecto ancorado no espaço e na memória dos
narradores de cada crônica é a questão da estética que compõe o
elemento narrativo, eleito por Benedito Nunes como “fisiogonomia
de imagens”. Assim, o autor afirma que
a estética de uma cidade, que assenta nas
particularidades do meio natural, também
procede do segundo meio, do ambiente
formado pelas obras de urbanização. Ruas
e praças, jardins e construções definem-lhe
a fisionomia (NUNES, 2006, p. 29).
		
A estética é apresentada pelo autor mediante a
visão paisagística e arquitetônica da cidade de Belém, são nesses
espaços que estão a beleza física e plástica dos efeitos que tiveram a
os esplendores europeus em Belém por se constituírem o cume de
importação dos modelos europeus de cidade.
Milton Hatoum, também discorre sobre a estética de Manaus
a partir do espaço em que ela foi criada no meio da selva. Para ele a
cidade é como um pequeno paraíso. Elemento também evidenciado
por Octavio Paz, no poema Hablo de la Ciudad, evoca, lembrando
Baudelaire, “a cidade que todos sonhamos e que muda sem cessar
enquanto sonhamos”.
4
Octavio Paz Lozano (Cidade do México, 31/03/1914 — Idem,
19/04/1998). In: Arbol adentro. “La ciudad que todos soñamos y que cambia
sin cesar mientras la soñamos” (Nota minha).
5
Tradução: [n]ovidade de hoje é ruína de depois de amanhã,
enterrada e ressuscitada cada dia.
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A estética para Hatoum também perpassa pelo plano da
arquitetura quando ele afirma ser “[o] Forte de São José do Rio
Negro, [...] “um simulacro de Fortaleza”, bem mais rústico e precário
que outros fortes erguidos na Amazônia e no litoral” (HATOUM,
2006, p. 50).
Assim, Hatoum, narra às construções arquitetônicas dos anos
que compreendem 1880 e 1910, pois segundo ele a arquitetura e
o traçado urbano de Manaus mudaram substancialmente nesses
períodos. O poder aquisitivo determinou uma nova concepção de
cidade. Além disso, as funções e o uso dos espaços foram redefinidos,
como bem observou a historiadora Edinea Mascarenhas Dias.
Para cada igarapé aterrado, o surgimento
de uma avenida ou o alargamento de uma
antiga viela. Uma forma de arruamento
harmônico e uso do espaço é imposta nos
planos de embelezamento de Manaus. O
tecido urbano passa a configurar um novo
desenho de cidade, contando com novos
grupos sociais em suas mais diferentes
relações, situações e conflitos6.
O Teatro da Paz em Belém é para Benedito Nunes a mais
bela representação do glamour, por ser um
Teatro de Ópera que Landi projetou,
mantivera-se de portas abertas até 1812.
O gosto pela música, pelos dramas falados
e cantando, teria gerado uma platéia, sem
a qual não vingaria o empreendimento
particular da construção do Teatro
Providência, no Largo das Mercês,
precedendo, de muito, o Theatro da Paz
(NUNES, 2006, p. 33).
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6
Ver livro de Edinea Mascarenhas Dias, intitulado: A ilusão do
fausto: Manaus 1890-1920, publicado em 1999.

O Teatro Amazonas é para a ficção de Milton Hatoum
[a] euforia do delírio (ou o delírio da euforia)
fez subir em vários tons a gargalhada dos
seringalistas e dos grandes importadores e
exportadores. “A ilusão do fausto”, além de
ofuscar a iminente derrocada econômica,
estimulou práticas não propriamente
requintadas (pois há algo de sublime no
requinte), e sim atitudes delirantes eivadas
[contaminadas] por um sentimento de
desmedida (HATOUM, 2006, p. 62).
Assim, das grandes obras arquitetônicas construídas
nesse período, em Manaus, Milton Hatoum afirma que o Teatro
Amazonas é a mais ostentosa. Para o autor, o Teatro é realmente
de Grande Capital, pois ele emite sinais de luxo e requinte, uma vez
que é possível imaginar a riqueza da elite daquela época através de
uma visita ao Teatro Amazonas. Dessa forma, a crônica do autor
evidencia que o Teatro impressiona pelo edifício eclético a cúpula de
ferro e vidro revestida com telhas verdes, amarelas, azuis e vermelhas.
Esse ambiente de luxo e riqueza contrasta com pobreza vista pelo
avesso, quando “a vida isolada e a labuta estafante de milhares de
seringueiros confinados nas “estradas” dos seringais” (HATOUM,
2006, p. 65) , são mascaradas pelo discurso de progresso na região
Amazonas.
Assim, o Teatro Amazonas, passou a ser “o ícone da cultura
da elite [...], o símbolo maior da vocação comercial da cidade foi
o porto, o Manaus Harbour, ou simplesmente Roadway, como era
chamado pelos manauaras” (HATOUM, 2006, p. 63).
Diante do exposto, a relação apresentada pelos autores,
é uma construção memorialística que atravessa a região norte de
Belém a Manaus e de Manaus a Belém, através dos dados históricos
ficionalizados pelos desdobramentos narrativos que se alicerçam a
região norte. Portanto, é nesses espaços de construções narrativas
que cada autor torna o seu lugar de origem uma marca de brasilidade,
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emulada pelas metáforas narrativas e evidenciadas pelas descrições
dos espaços de memória dos cronistas.
A representatividade dos teatros é uma dessas marcas que a
história das crônicas registra em um espaço-tempo, singularizado
pelo lugar onde nasce os fatos, matéria fundamental para o cronista,
ou seja, são Belém e Manaus os lugares de onde se arquitetam e
reelaboram as memórias que tanto Benedito Nunes quanto Milton
Hatoum utilizam para a criação de suas narrativas. Vale ressaltar que
a memória revestida pela linguagem desvela a invenção e reinvenção
de cada lugar/cidade, pois é através dela que a linguagem de
Nunes e Hatoum veste e despe a paisagem nua que se apresenta
ornamentada pela narração que ambos os cronistas fazem de seus
lugares de infância.
Para tanto, para dar conta da construção dos espaços de
memória das cidades de Belém e Manaus, os autores Benedito Nunes
e Milton Hatoum, fazem uso da linguagem por ela fazer do tempo
um aspecto representativo da memória, embora os espaços sejam
reais. Diante disso, os autores realizam o trabalho com as palavras,
como verdadeiros artesões que lapidam a linguagem tornando-a
uma antessala, de suas memórias, que mapeia elementos que ora
são requintados, ora são restos de construções desmoronadas pelo
tempo, mas que resistem ao afeto de um espaço hipotético ficcional
de beleza e requinte que torna a deificação do espaço amazônico,
um lugar verbalizado pela literatura.
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RESUMO:O objetivo deste artigo é apresentar
as abordagens de leitura praticadas pelo personagem Alfredo em relação ao ambiente escolar
percebido em Cachoeira do Arari. Alfredo é um
dos protagonistas do livro Chove nos Campos de
Cachoeira (1941) do escritor paraense Dalcídio
Jurandir (1909/1979). A intenção é mostrar a
leitura que o personagem faz de um ambiente escolar desfavorável ao desenvolvimento do
gosto pela leitura, paralelo ao imperioso desejo
de estudar para trilhar caminhos melhores que
aqueles apresentados na sua pobre comunidade
de Cachoeira do Arari. Desta forma, a pesquisa foi dividida em três partes: na primeira, será
apresentada a teoria sobre leitura, apontada por
estudiosos de diversas áreas, como o historiador Roger Chartier, o pedagogo Paulo Freire, o
filósofo Benedito Nunes e as linguistas Ângela Kleiman, Ingedore Koch, Vanda Elias e Eni
Orlandi; na segunda, o propósito é refletir sobre
os modelos de escola apresentados na literatura,
neste primeiro livro do ciclo do Extremo Norte
e traçar um paralelo com os modelos de escola
que ora se apresentam na região amazônica; e
na terceira, focalizaremos o personagem Alfredo
como observador crítico do mundo marajoara,
analisado em seu percurso inicial de leitor, seus
conflitos silenciosos e sua saga para alcançar um
ensino de qualidade e assim poder ascender socialmente.
PALAVRAS-CHAVE: Personagem. Leitura. Escola.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo tem como finalidade abordar sobre a leitura do ambiente escolar realizada pelo personagem Alfredo ao longo da narrativa
do livro Chove nos Campos de Cachoeira, do ficcionista amazônico Dalcídio Jurandir3. Desta forma, analisaremos especificamente a personagem
Alfredo que é um dos mais importantes protagonistas neste primeiro
livro, e o mais importante personagem Dalcidiano, no Ciclo do Extremo
Norte4, com participação em quase todos os volumes do Ciclo.
Na obra de Dalcídio fica evidente certa inquietação com relação à cultura escrita, que permeará os livros do referido ciclo, especialmente Chove nos campos de Cachoeira5, escrito em 1939, premiado
pela Editora Vecchi e pelo Jornal Dom Casmurro, em 1940, mas
publicado um ano depois. Nela, será possível observar como Alfredo começa a compreender e interpretar o ambiente escolar na
localidade de Cachoeira do Arari, naqueles idos de 1940.
O espaço ficcional do ambiente escolar compreendido pelo
personagem Alfredo se ambienta em três localidades geográficas:
Cachoeira do Arari, um município da ilha de Marajó, cercada por
fazendas que limitam seu crescimento econômico, social e cultural,
além de estar situada no centro das microrregiões dos Campos e isolada da capital paraense. Na narrativa, o local é carente de um projeto educacional que contemple as aspirações da personagem Alfredo.
Belém, capital do estado do Pará, cidade que alimenta a esperança
3
Dalcídio Jurandir foi escritor e jornalista nasceu em Ponta de
Pedras (1909) e faleceu em 1979 no Rio de Janeiro. Morou em Cachoeira do
Arari até 1922 e foi para Belém estudar, mas não concluiu os estudos.
4
O Ciclo do Extremo Norte (1929 e 1978) é composto por dez
romances, dos quais o primeiro é Chove nos Campos de Cachoeira (1941),
seguido de Marajó (1948), Três casas e um rio (1958), Belém do Grão-Pará
(1960), Passagem dos Inocentes (1963), Primeira manhã (1967), Ponte do
Galo (1971), Os habitantes, Chão dos Lobos (ambos de 1976) e Ribanceira
(1978). Dalcídio também escreveu Linha do parque, em 1959, este, porém,
não pertence ao Ciclo.
5
O livro possui sete edições, porém optamos pela primeira edição do
livro, visto que na última edição (2011) foram modicados cerca de 95% do
texto inicial, além da supressão de um dos vinte capítulos.
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Apresentação deste trabalho traça uma apresentação teórica
sobre leitura (leitura de mundo) e silenciamento; seguindo para uma
explanação sobre o personagem e sua relação com a escola e finalmente abordaremos sobre Alfredo na leitura do ambiente escolar,
desde as condições precárias desse local de ensino em Cachoeira do
Arari, das escolas de Belém, cidade narrada de modo grandiloquente
por siá Rosália e nas imaginações que partiam das fotografias do
ambiente escolar do Colégio anglo Americano no Rio de Janeiro,
impressas nos catálogos do pai.
Desta forma, nosso objetivo é a leitura do ambiente escolar
realizada pelo personagem Alfredo, o leitor e o texto. Esta representação de leitura serve como suporte para debates ainda mais pontuais sobre a problemática social que circunda a história do leitor e
da leitura, que na ficção pode ser redimensionada.

2. LEITURA
A primeira leitura de escola que se inaugura na narrativa Chove
nos Campos de Cachoeira (1941), e que se constrói na compreensão do
menino Alfredo, vem da ideia de salvação de sua vida. Pois, refere-se
ao início do primeiro capítulo, o momento em que a mãe de Alfredo, D. Amélia, se joga no poço, para salvar a vida de seu filho, que
escorregara após uma brincadeira descontraída próximo a orla do
precipício. A retirada do garoto de dentro das águas fez com que D.
Amélia lembrasse da importância de Alfredo ir estudar para Belém.
Pensar em Alfredo estando em Belém passava segurança da vida do
garoto diante do perigo dos bichos e das águas.
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Quando as chuvas voltavam, então
era que D. Amélia sentia mais desejos de levar Alfredo para Belém. Já está crescido, ele,
tudo pode acontecer com aquelas águas que
iam e vinham mornas e silenciosas (JUANDIR, 1976. p. 21).

A escola como metáfora de um lugar seguro em Belém remete a pensar na ideia de escola, em duas formas de interpretações,
no mínimo: um ambiente que trazia segurança para a vida natural de
Alfredo, justamente, porque sua escola em Belém deixaria distante
do poço que o ameaçou mortalmente. Outra forma seria a segurança para a vida intelectual, seu desenvolvimento humano, aprimorando o leitor-crítico e interpretador da sociedade.
...Alfredo pegava as coisas no ar. Era
já entendido demais. Sim, entendido demais!
Verdade não atribuladora para Lucíola! Tão
entendido! Alfredo de livro no braço, menino inteligente (JURANDIR, 1976, 126).
O narrador declara que Alfredo já carregava essa habilidade
de leitura. Todavia, era necessário estimulá-la promovendo ambientes de estudos. Segundo BRITO (2010), o conhecimento da língua
não é suficiente para se efetivar a leitura, é necessário algo mais. É
necessário adquiri-la, por meio de um esforço contínuo diante das
situações comuns que se interpõem em nosso dia-a-dia.
Devemos nos abrir para compreender não só o mundo da leitura, mas também a sociedade em que vivemos, pois sem
o encontro destes dois ingredientes nosso
processo de leitura nunca estará completo,
pois o verdadeiro leitor nunca é passivo
diante do texto; ao contrário, ele é o responsável direto dos sentidos que imprime
a esse texto (BRITO, 2010 p. 05)
O escritor Dalcídio Jurandir promove a representação da arte
de ler, de forma e maneira diferenciadas, conferindo a Alfredo um
estilo diferente de leitura. A individualidade do leitor é marcante
nesta primeira narrativa do ciclo, haja vista que a personagem é um
leitor que vai além da simples capacidade simbólica e crítica e chega
ser visionário de um novo tempo.
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O personagem Alfredo elabora constantemente amplas leituras no ambiente em que ele está inserido que é o mundo marajoara.
É neste espaço que suas leituras vão aflorar de forma crítica, contudo esta crítica se dará com muita sutileza e será percebida por meio
de pequenas situações, que nos remetem ao fato de que ele, enquanto leitor, quer assinalar; todavia, ressalta-se que sua força motriz está
no desejo de sair daquele mundo e conseguir a tão sonhada instrução escolar, fato que será obsessivo na obra.
Seus primeiros passos na condição de leitor ambiental será
mostrado, pelo escritor, a partir da utilização de recursos narrativos
modernos que consistem em:
brusca alternância da voz narrativa, ora
centrada em um narrador em terceira pessoa, [...] ora em um narrador em terceira
pessoa,[...], assim como, repentinamente,
da terceira voz se passa para a primeira, do
diálogo direto entre personagens se passa
para o discurso indireto ou para o discurso
indireto livre, ou para o monólogo interior.
(FURTADO, 2011, p. 21)
A utilização desses recursos permite notoriedade ao romance
de Dalcídio, visto que dão singularidade à ficção amazônica. O manejo da técnica empreendida pelo escritor possibilita melhor observação das leituras de Alfredo, pois se percebe a voz do narrador que
pactuará com a da personagem e com o caroço de tucumã, que é
personagem mágico e que ganhará vida nas mãos de Alfredo e com
ele dialogará nos seus mais densos momentos:
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Os campos o levaram para longe. O caroço de
tucumã o levara também [...][O]s campos não
voltaram com ele, nem as nuvens nem os passarinhos e os desejos de Alfredo caíram pelo
campo como borboletas mortas. Mais para
longe já eram os campos queimados, a terra
preta do fogo e os gaviões caçavam no ar os

passarinhos tontos. E a tarde parecia inocente,
diluída num sossego humilde e descia sobre
os campos queimados como se os consolasse.
Voltava donde começavam os campos escuros. Indagava por que os campos de Cachoeira não eram campos cheios de flores, como
aqueles campos de uma fotografia de revista
(JURANDIR, 1941, p. 15, grifo nosso).
No quadro, pintado por Dalcídio, a interação natureza x personagem acontece poeticamente, visto que a personagem é mais um
elemento, entre os diversos existentes no painel, como as borboletas
mortas, os passarinhos tontos, os gaviões caçadores, a tarde inocente
e os campos queimados, escuros e os floridos. Nota-se que a observação do narrador se mistura aos sentimentos do menino que não fica
passivo ante ao quadro observado:ele indaga,compara e conclui suas
observações. Sua percepção ambientalista é muito aguçada, paralela à
sensibilidade preservacionista de um caboclo nativo da Amazônia. Os
campos queimados correspondem aos campos em fase de preparação
para pastos das grandes fazendas que estavam sendo instaladas em
Cachoeira, representando diferença em relação aos campos que a
personagem “lia” nas revistas de seu pai; desta forma, podia fazer a
distinção de dois universos: um que cultua a natureza e outro que a
destrói.
Ainda abordando sobre o mundo da leitura, ela também vivencia outras definições apontadas por vários estudiosos, como
pedagogos, linguistas e literatos que engendram diversos conceitos
para defini-la, conforme seu campo de ação. Um deles é a proposição de Steven Roger Fischer (2006),que a concebe como “capacidade de extrair sentido de símbolos escritos ou impressos” (FISCHER, 2006, p. 11). Ele a define como indicadora de avanço da
própria humanidade.
Outro estudioso da leitura é Roger Chartierque comenta:“[a
leitura] é sempre apropriação, invenção, produção de significados”
(CHARTIER, 1999, p.77) e explica ainda da liberdade que cada leitor possui de ler, mesmo que esta liberdade não seja tão absoluta.
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É interessante ressaltar que Chartier amplia o conceito de leitura
quando compreende que ela pode ser apresentada em diferentes suportes. Desta forma, também apresenta diversos formatos de leitura
como a fotografia, a pintura e o cinema. Assim, percebe-se que o
conceito de leitura ganha novos significados, por ser ela uma “prática criadora, atividade produtora de sentidos singulares” (CHARTIER, 1988, p.123), ressignificando o assunto lido.
A leitura, compreendida como modo de interpretar/traduzir, é
também assunto para Eni Puccinelli Orlandi (2011), quando explica os
sentidos do silêncio numa relação entre o dizível e o indizível e mostra
que “há um processo de sentidos silenciados que nos faz entender a dimensão do não-dito, distinta da que se tem estudado sob a rubrica do
“implícito”(ORLANDI, 2011,p.12). Esses sentidos silenciados são percebidos a partir de fragmentos de leituras apresentadas pela personagem
Alfredo, conforme comprovaremos na terceira sessão deste estudo.
O estudo da personagem Alfredo propicia entender um dos
sentidos do silêncio proposto por Orlandi. Nele é possível perceber que há muito não-dito, mas que pode ser compreendido se nos
reportamos à leitura ampla que vai do dito pelo personagem e pelo
narrador e chega até ao não-dito ou não-visto, mas é preciso ir além
e perceber as entrelinhas da leitura traçada por Dalcídio.
É este universo de leituras, de ditos e não ditos, de silêncios e fragmentos que serão analisados no personagem-leitor Alfredo, em Chove
nos campos de Cachoeira. Ressalvando sua importância para este como para
os demais romances por desempenhar a função de protagonista da saga
dalcidiana, que comporta em sua essência a origem das outras narrativas
do ciclo e que serão desenvolvidas posteriormente.

3. ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES
A escola vivenciada por Alfredo nas narrativas dalcidianas
deflagra, sobretudo no município distante da capital do estado, um
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dos problemas sociais de ensino que afetava (ou ainda afeta) o desenvolvimento humano na região amazônica brasileira.
As escolas isoladas eram unidades que
possuíam um único professor ministrando
instrução para as crianças de idades diferenciadas e avanços distintos no conteúdo. Em
geral em salas de aulas alugadas pelos próprios professores e, muitas vezes, uma única
residência abrigava a sala de aula e a moradia
do mestre (COELHO, 2008, p.82)
As narrativas ficcionais de Dalcídio Jurandir auxiliam, por
meio da leitura do personagem Alfredo, a entender o processo educacional de locais que estavam sujeitos aos abandonos do governo
(municipal, estadual e federal). Somente depois da República em
1889 que se começou a desenvolver discussões políticas educacionais com resultados mais concretos.
A implantação dos grupos escolares
no Brasil, com um modelo de aparelhamento administrativo e pedagógico baseado na
graduação escolar, no estabelecimento de
programas educacionais e jornada de aulas,
nos critérios de nacionalidade, uniformidade e padronização do ensino, com várias
salas de aula em um único prédio, materializou um espaço para a ordem, a moral e a
formação da cultura idealizada pelos republicanos (COELHO, 2008, p. 90).
Os estudos históricos apresentam as dificuldades que havia
para implantação de uma escola, com prédio próprio, que atendesse
a todas as camadas sociais. Esse problema acontecia na cidade de
Belém, a capital, pois somente no governo de José Paes de Carvalho
(1897-1901) que se construiu o primeiro prédio para agrupar os alunos, de várias faixas etárias, o Grupo Escolar José Veríssimo. Desse
modo, pode-se imaginar a dificuldade que se estendia para os muni-
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cípios interioranos do estado, como Cachoeira do Arari, ambiente
do personagem Alfredo (COELHO, 2008).
A segunda escola construída em Belém foi o Grupo Escola
de Nazaré, logo depois rebatizada de “Barão do Rio Branco” 6, próximo a Basílica de Nazaré, inaugurada em 1912.
A escola, como se entende agora, não é encontrada na narrativa
de Chove nos Campos de Cachoeira. Também, felizmente, não se encontra
a figura do mestre Proença, na formação dos estudantes poucos favorecidos economicamente. Todavia, deve se deixar claro que a escola,
ou o ambiente escolar, deve ser uma contínua discussão social, ou até
mesmo familiar, aberta e acompanhada por todas as instâncias de governos (municipal, estadual e federal). Justamente por ser tão raro desenvolver leitores tão especiais como o Alfredo de Dalcídio Jurandir.
Um garotinho tão isolado e tão impotente, mas com uma força descomunal de imaginação. A metáfora do caroço de tucumã,
apresentada em vários episódios, ao longo da narrativa.
Um dos ambientes escolares que Dalcídio Jurandir nos remete a pensar na narrativa é a grande fome e sede pelo conhecimento:
A bolinha subia e caía na palma da
mão. A realidade daquela viagem para a escola só estava nos cajus. Alfredo tinha era
camaradagem pelos cajueiros. Eles ensinavam mais que o seu Proença. Eram os cajus
e a água fria na cuia da casa da siá Águeta. Ia
de propósito por lá para tomar água. Uma
cuia cheia. Que água! Os potes eram velhos,
com limo e, nos fundos do quintal, o poço
(JURANDIR, 1976, p. 123).
Desse modo, Alfredo traçava seu percurso de estudante, seu caminho elaborado do conhecimento. A fome e a sede de conhecimento
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6
Foi nesse Grupo Escolar que o menino Dalcídio Jurandir conseguirá
uma vaga para estudar na Capital e que será narrada no romance Belém do
Grão-Pará (1960).

que habitavam seu desejo, sua imaginação, seu carocinho de tucumã,
deram forças para que atravessasse os mais difíceis ambientes escolares
e construísse sua fina leitura crítica do mundo e da sociedade.
4. ALFREDO NA LEITURA ESCOLAR DA VIDA
O estudo da leitura do ambiente escolar realizada pela personagem-leitor Alfredo é representado na ficção dalcidiana a partir
das experiências e a necessidade de escolarização que o personagem
é conduzido na narrativa. Dessa busca da escolarização a narrativa
apresenta três instâncias geográficas que a personagem Alfredo deseja galgar como etapas escolares.
O ambiente do lar já trazia condições para o desenvolvimento
de Alfredo, essa observação já faz uma diferença do ambiente de leitura do personagem para os outros meninos da localidade. O chalé,
local como a casa de Alfredo é denominada no romance, é um espaço mágico na narrativa. É um pequeno mundo, o porto seguro de
Alfredo e dos pequenos animais indefesos. É no chalé que existe um
universo chamado “saleta”, e que agrega personagens-leitores muito
importantes: Alfredo, Eutanázio e o Major Alberto que a projetou e
“pôs [as] duas estantes de livros” (JURANDIR, 1941, p.45). A saleta
serve para tudo e é o universo para os leitores,sendo de grande importância, principalmente por comportar as duas estantes de livros,
única fonte de cultura escrita da cidade, e por não ter na narrativa
igual referência. A saleta era o espaço intocável “que não se varre
não se arruma, não se espana, não se abre ao sol” (JURANDIR,
1941, p. 250), funcionava como quarto, como biblioteca, como sala
de visitas, como refúgio, enfim lá era o universo que comportava o
mundo do chalé e o mundo de Cachoeira.
Em Cachoeira do Arari, escola frequentada por Alfredo, era
pequena e o professor, conhecido como Proença, possuía um perfil
de um louco: era cínico, gritava e dava gargalhadas, além de possuir
olhos vidrados, ásperos e ferozes. Os métodos de ensino se pautavam em humilhações e castigos, como ficar nu:“uma tarde [...]ele foi
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posto nu pelo Proença. Flor sorria candidamente e Proença com os
seus olhos de louco e o riso canalha gritava: - Mas Flor, Flor, olha o
pipi dele. O pipi, Flor!”7 (JURANDIR, 1941, p. 38) além deste método também deixava os alunos de joelhos e batia com palmatória.
O desânimo de Alfredo pela escola do Proença era imenso que
chegava a ficar doente ou simular doença para não sofrer humilhações. É por este motivo que as representações de leitura na escola do
Proença não aparecem em Chove nos campos de Cachoeira, e isto denota
um apagamento em relação à leitura da personagem na escola, evidenciando que nele ficou a marca profunda do “ensino” recebido.Esse
apagamento nas representações de leituras de Alfredo apresenta-se na
ficção sob a forma de silêncio, descoberto por meio de pistas, que são
as fragmentações de leituras, a análise da paisagem cachoeirense, além
das críticas ao método empregado pelo professor.
Já ao se mencionar o ambiente escolar na capital, Alfredo pensa sobre Belém em duas situações sociais: sob o olhar de Siá Rosália
que guarda na memória “um devaneio sobre o passado” (CASTRO,
2010, p. 28), reflexo do Ciclo da Borracha, século XIX (1970-1910),
que trouxe muitas riquezas às pessoas da região. Ela mostra para
Alfredo uma cidade com aparência de “reino de história encantada
[com] toda calçada de ouro e com casas de cristal, meninos com
roupas de seda e museus com muitos bichos bonitos” (JURANDIR,
1941, p. 86). A outra visão da cidade ele pode conhecer quando
esteve em Belémna casa de mãe Ciana:era uma cidade miserável,8
com barracas distantes do centro, ruas cheia de lama e moleques
sujos,portanto, uma cidade distante da idealizada por Siá Rosália.
Havia também, o ambiente escolar do Anglo-Brasileiro no Rio de
Janeiro, pertence a sua primeira aspiração de estudo, pois conheceu a escola
a partir dos catálogos de seu pai. Essa imagem de uma escola bem estruturada o acompanhou durante quase toda a narrativa. Todavia, percebe que
era sonho impossível e resolve que quer ir, pelo menos, para Belém.
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7
As humilhações sofridas por Alfredo na escola do Proença, hoje é
chamado de bullying.
8
Declínio do Ciclo da Borracha,(1912), ocasionando desemprego e
fuga de capital.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alfredo representa o menino pobre, solitário, afrodescendente,9 que deseja ascender socialmente para mostrar aos meninos de
cor “branca”, que ele era também capaz de vencer. Ele rejeitava o
ambiente escolar (representado pela casa do mestre) e o professor
(representado pelo personagem Proença) da cidade de Cachoeira,
por não oferecer condições para ampliar suas aspirações de liberdade, por este motivo desejava sair daquele lugar de misérias.
O sentimento de opressão que o ambiente escolar trazia para
aquelas crianças nos primeiros decênios do século XX pode ser traduzida na poesia O pássaro cativo10, recitada com sucesso por Alfredo.
Seu êxito na performance do texto, talvez seja uma grande reflexão
que Dalcídio Jurandir nos provoca a pensar. Como menino inteligente
de Cachoeira, ele se sentia um pássaro cativo na gaiola de Cachoeira.
E assim que, entre muitas solicitações, Alfredo sairá de Cachoeira e irá para Belém, fato que só se concretiza em outro livro do
Ciclo, conhecido como Belém do Grão-Pará (1960).
Enfim, o saldo positivo deste personagem-leitor em relação
ao ambiente escolar no romance é seu projeto de crescer, não ficar
sujeitado as condições miseráveis do seu Proença de Cachoeira, mas
libertar-se, conhecer as faces de Belém, o Rio de Janeiro, o mundo,
nem que seja por meio de leituras.
Os ambientes escolares foram analisados a partir das leituras
que Alfredo constrói em Chove nos Campos de Cachoeira. Leitura representadas por ele ao longo da narrativa e que colaboraram para isso alguns
rastros que foram encontrados ao longo do romance como fragmentações de leitura, leitura incompleta, análises sobre ideias de escola da
região e crítica à educação e à política de Cachoeira e do Brasil.
9
A mãe de Alfredo era negra e o pai branco, porém moravam num
chalé que representava certo poder conferido ao “branco”.
10
Poesiade Olavo Bilac, pertencente ao livro Poesias Infantis.
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As pistas direcionam para uma leitura que, já mostra grande
potencial analítico, por conta das inúmeras inferências que Alfredo
realizou ao longo da narrativa, mostrando sempre os ambientes escolares realizadas com a ajuda de um caroço de tucumã, que representa
o interlocutor do personagem nos seus mais significativos momentos.
De todos os caminhos percorridos nas leituras de Alfredo, a
que deixou marcas mais significativas são as leituras retiradas dos métodos empregados no ambiente escolar de Cachoeira. O menino leitor
sofre bullying neste ambiente, que não era uma Instituição de Ensino,
mas apenas uma sala de aula com um professor autorizado a ministrar
aulas. O ambiente onde funcionavam essas salas de aula era impróprio
para o ensino e o professor era dotado de capacidade limitada de conhecimento; por esse motivo, fazia seus próprios métodos de ensino
e, por não existir uma fiscalização para verificar a qualidade das aulas,
esses professores ficavam totalmente livres para “ministrar” suas aulas.
A investida de Alfredo para conseguir estudar fora de Cachoeira acontece de inumeráveis formas, montadas com estratégias
inteligentes para dar maior sentido ao pedido constantemente formulado aos pais. Suas investidas no sentido de galgar um futuro melhor, por meio da cultura letrada, eram pesquisadas por ele na saleta
do pai, seu primeiro e importante ambiente escolar do personagem.
Seu objetivo de ir para a capital paraense será consolidado no segundo núcleo de romances do ciclo do Extremo Norteque é Belém do
Grão-Pará, publicado em 1960.
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Memória
Despedaçada:
objetos para
colecionador
Ilton Ribeiro dos
Santos1

RESUMO: O presente texto realiza um breve
estudo sobre o ato de historiar o passado. Entender que esses fatos históricos se apresentam
ao pesquisador como fragmentos da memória.
Todo episódio histórico carrega como destino
a condenação de fragmentar-se na memória. O
objetivo desse artigo é pensar sobre a postura do
historiador diante do seu objeto de investigação.
Para tanto se recorrerá aos conceitos da história
de Walter Benjamin (1994), suas implicações com
o materialismo dialético nos estudos artísticos.

Todo o objeto preso num tempo passado
está condenado à perda. O pesquisador que resolver construir o rastro de uma história (da arte,
literatura, etc) deverá ter consciência que jamais se
restituirá o que se passou. Mesmo o historiador
mais cuidadoso, adotando comportamento de um
perito criminal, seu objeto de pesquisa será sempre caótico, que não se cansará de fragmentar-se.
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Acredita-se que exista consciência de frustração nos investigadores sentirão ao serem chamados para um local problema e ao tentarem mapear
os rastros do fato, o possível crime, resultar numa
frágil história da verdade. A coleta de pequenas coisas – pedaços de fibra, marcas de batom, manchas
de sangue, papéis avulsos, bilhetes de passagem,
notas de compra, registros telefônicos, marcas de
sapatos etc. – podem construir uma narrativa histórica, mas em fragmentos. É como se esses fragmentos recebessem novas significações e pudessem,
como geralmente lhes são confiados, proporcionar
outras vozes na construção da trama. Se investiga-

dor convencer do fato que provocou em crime, será bom para a vítima,
que será justiçada em pouco tempo de espera. Em semelhança, o que
interessa nesta pesquisa é o caminho da busca de vozes, é o respeito
pelas “coisas miúdas”, ou seja, os fragmentos.
Todo o pesquisador que se propõe a narrar um episódio da
história deve ter consciência que fará um exercício de trabalhar com
fragmento, porque a narrativa é uma tarefa calcada na experiência
individual e/ou na vivência em comunidade. Quem narra uma história também se apega a alguns locais simbólicos, que são construídos pelas experiências também individuais e coletivas. O registro da
memória é fragmentário, e alguém que se ocupa do ofício de contar
histórias saberá que não existe uma tradução integral do passado
(SELIGMANN-SILVA, 2008).
Para se pensar na história como fatos em fragmentos, há
de se pensar no acontecido dentro de um contexto. A história não
é linear, ou seja, não é uma narrativa sem desvios, complicações,
complexidades ou rupturas.
De qualquer forma, narrar um fato histórico por meio de
fragmentos é fazer outro modo de cientificidade, outro conceito
de verdade, outra forma de expô-lo, em que se resgata a dignidade
da linguagem, como causadora de tensão entre o conhecimento e a
verdade, apregoando com louvor uma forma de conhecimento que
inclui paixão e utopias, indispensáveis à vida (SOUSA, 2008, p.38).
Ao mesmo tempo em que começa a reunir os pedaços de
um momento, surge a necessidade de se praticar uma descoleção,
de se desarrumar do lugar oficial esses pedaços e confrontá-los. O
ofício de narrar histórias se propõe a uma recombinação das potências simbólicas, ou também a reorganização dos pacotes arrumados
de objetos colecionáveis. Benjamim compara a prática da narrativa a
uma brincadeira de criança desordeira:
Cada pedra que ela encontra, cada flor colhida e cada borboleta capturada já é para
ela princípio de uma coleção, e tudo o que
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ela possui, em geral, constitui para ela uma
coleção única. Nela essa paixão mostra sua
verdadeira face, o rigoroso olhar índio, que,
nos antiquários, pesquisadores, bibliômanos,
só continua ainda a arder turvado e maníaco. Mal entra na vida, ela é caçador. Caça os
espíritos cujo rastro fareja nas coisas; entre
espíritos e coisas ela gasta anos, nos quais
seu campo de visão permanece livre de seres
humanos. Para ela tudo se passa como em
sonhos: ela não conhece nada de permanente; tudo lhe acontece, pensa ela, vai-lhe de
encontro, atropela-a. Seus anos de nômade
são horas na floresta do sonho. De lá ela arrasta a presa para casa, para limpá-la, fixá-la,
desenfeitiçá-la. Suas gavetas têm de torna-se
casa de armas e zoológico, museu criminal
e cripta. “Arrumar” significa aniquilar uma
construção cheia de castanhas espinhosas
que são maças medievais, papéis de estanho
que são tesouro de prata, cubos de madeira
que são ataúdes, cactos que são totens e tostões de cobre que são escudos. No armário
de roupas de casa da mãe, na biblioteca do
pai, ali a criança já ajuda há muito tempo,
quando no próprio distrito ainda é sempre
o anfitrião inconstante, aguerrido (BENJAMIN, 1995, 39).
Para se analisar qualquer fato histórico, como já fora dito, o pesquisador terá de aguçar sua captura como uma criança curiosa e, partindo
de pedaços dos fatos, de buscar uma coleção de narrativas. É preciso entender que a narrativa só se aproxima do fato por meio de fragmentos e
que, desse modo, é impossível “represenciar” o que já aconteceu, como
é impossível também recuperar todas as facetas que constituem o fato.
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A tarefa de quem se propõe a analisar um fato histórico é
montar as pequenas peças e procurar cuidadosamente descobrir o
evento global na análise do momento singular, a partir do próprio

presente de quem analisa, como se, para perceber a planta, fosse
necessário ir ao embrião (KOTHE, 1991)
“O índice histórico das imagens
não diz apenas que elas pertencem a uma
determinada época, mas afirma sobretudo
que elas só se tornam legíveis em uma determinada época. E este ‘chegar à legibilidade’
é um certo ponto crítico da dinâmica em seu
interior. Cada presente é definido por aquelas
imagens que lhe são sincrônicas: cada agora
é o agora de uma determinada recognoscibilidade. Nele a verdade está, até à explosão,
carregada de temporalidade. (Esta explosão,
e não qualquer coisa, é a morte da intenção,
que coincide, portanto, com o nascimento
do legítimo tempo histórico o tempo da
verdade.) Não que o passado lance a sua luz
sobre o presente ou que o presente lance a
sua luz sobre o passado, mas ‘imagem’ é, aí,
aquilo em que o pretérito se junta, de modo
fulgurante, com o agora, em uma constelação. Noutras palavras: ‘imagem’ é a dialética
em paralisação. Pois enquanto a relação do
presente com o passado é puramente temporal, a do pretérito com o agora é dialética:
não de natureza temporal, mas imagética. Só
imagens dialéticas é que são imagens autenticamente históricas, isto é, não arcaicas. A
imagem lida, isto é, a imagem no agora de
sua recognoscibilidade, porta em alto grau
a marca do momento crítico, perigoso, subjacente a toda leitura” (BENJAMIN apud
KHOTE, 1999,p.15).
Para Benjamim, as imagens dialéticas só podem acontecer
do pretérito para o presente (para o agora), pois as linhas narrati-
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vas da história são analisadas criticamente em suas transformações
quando os fragmentos dos fatos vêm do passado e se confrontam
com o presente, é que o autor chama de imagem histórica. Do contrário, ou seja, do presente para o passado, é apenas uma cena temporal, sem força, sem movimento e isolada.
Alguns objetos simbolicamente foram escolhidos para serem cuidadosamente demolidos, na certeza de que os pedaços não
serão esgotados. O olhar estranho ou estrangeiro para os fragmentos dessa coleção de coisas significa que haverá pedaço aparentemente sem importância e que, no entanto, revelará enigmas.
Desse modo, a fragmentação pode ser encontrada na pesquisa de dentro (dos seres humanos pesquisados, seus pensamentos
e atos) para fora (um olhar panorâmico nas modificações visuais
da topografia local). Ou seja, os bilhetes de passagens e estadas em hotéis
representam simbolicamente os transeuntes da cidade, estrangeiros
ou conterrâneos que estiveram na cidade de Belém contribuindo
com suas ideias, falas e textos. Já no poema Os prédios e as novas formas da cidade são coletas de outros fragmentos, que podem marcar
mudanças no espaço urbano. As rodovias federais são outras lascas
de coisas que podem conferir confrontos, pois nos mapas revelam
transformações na topografia do objeto investigado (a cidade e
seus moradores). Enfim, é por meio dos pedaços de coisas que se
fizeram os confrontos, um jogo dialético em que o pensamento
buscou as movimentações, os confrontos e as transformações. Cabe
aos leitores (aventureiros, transeuntes, viajantes e exploradores) a
consciência de que, ao se deslocarem, deslocam também quem os
encontra, e tudo é provocado à transformação.
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No entanto, ao buscar esse cenário artístico, para depois fragmentá-lo, para num terceiro momento recompô-lo por meio da narrativa, é uma tarefa que leva o pesquisador a lidar com o fato de que muitas
coisas (pequenos fragmentos) estão perdidas. Quanto mais se aproxima
de uma aldeia, de uma cidade, de uma região, mais a distância se vibra
rigorosamente, de modo que a fachada da casa desaparece quando se
entra na casa, e as imagens primeiras não podem nunca restabelecer-se
(BENJAMIN, 1995).

Há, portanto, a consciência da irrecuperabilidade absoluta
de qualquer fato histórico evocado numa determinada época por alguém de uma determinada cidade, ou de outro lugar; mesmo se esse
fato histórico estivesse exaustivamente registrado, muito de seus aspectos se negariam aos olhos mais atentos e às análises históricas e
artísticas mais habilidosas.
Todavia, entende-se que cada objeto, fragmento ou insignificância, contém o todo. A totalidade se revela na singularidade, e
as imagens são compostas pelos estilhaços encontrados numa cena.
Benjamin rompe com o “era uma vez”, propondo o tempo pleno de
“agoras”, em que passado, presente e futuro se interligam, na escuta
de vozes que foram emudecidas, recuperadas por meio de narrativas, ou pelo ato de cavucar as ruínas da memória (KRAMER, 2008).
Benjamin propõe em seus escritos que o pesquisador deve
trabalhar a história como o transporte de um objeto raro e belo, consciente de que em tal transposição muitas partes se quebrarão, mas o
que se oferecerá é um bloco de imagens preciosas para o futuro.
Torso: Somente quem soubesse considerar o
próprio passado como fruto da coação e da
necessidade seria capaz de fazê-lo, em cada
presente, valioso ao máximo para si. Pois
aquilo que alguém viveu é, no melhor dos casos, comparável à bela figura à qual, em transporte, foram quebrados todos os membros, e
que agora nada mais oferece a não ser o bloco precioso do qual ele tem de esculpir a imagem do seu futuro (BENJAMIN, 1995, 41).
Lançadas as rotas da busca, vários traçados podem se edificar. Não existe uma posição privilegiada para a abordagem: de dentro para fora (o documento, a biblioteca o quarto), ou de fora para
dentro (o quarto, a biblioteca e o arquivo). Tudo pode não passar de
um jogo. Todas as trilhas geram movimentos conflituosos; nenhuma é segura ou tranquila.
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Maguari: uma
história quase
esquecida nos
recôncavos do
desenvolvimento
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RESUMO: Este trabalho busca compreender o
significado das transformações ocorridas no bairro do Maguari, no município de Ananindeua, a
partir da segunda metade do século XX. Sendo o
segundo maior município do estado do Pará, terceiro da região amazônica, a cidade tem vivenciado
um intenso processo de urbanização iniciado principalmente a partir da década de 1970. O bairro
do Maguari, sendo o mais antigo centro urbano de
Ananindeua, possui singular importância, pois tem
visto e sentido tais mudanças em seu espaço.
Palavras-chave: Ananindeua. Maguari. História.
ABSTRACT: This work search to understand the
meaning of the social and environmental transformations happened in Maguari neighborhood,
at Ananindeua city, started from the second half
of the XXth century. Being the second largest
municipal district of the state of Pará, third of
the Amazon region, the city has been living an intense urbanization process initiated mainly from
the 1970’ decade. The Maguarineighborhood, being the oldest urban center of Ananindeua, possesses singular importance, because it has been
seeing and sense such changes on its space
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1. INTRODUÇÃO
“Eu preferia ter o meu
Maguari como ele era”
Ana da Silva Santos2
2
Ana da Silva Santos, moradora antiga do
bairro do Maguari, no município de Ananindeua/Pa,

Um sentimento compartilhado por muitos moradores do
bairro do Maguari. A angústia contida nesta declaração de Ana da Silva
Santos, conhecida como Dona Nicota, admite avaliar que as transformações de espaços não produzem somente consequências físicas, também promovem alterações no tecido social, gerando uma nova relação
do homem com o meio ambiente e com a sua história. Compreender
o significado dessas alterações a partir de sua inserção no território, da
transformação funcional até o processo de modernização operada a
partir da segunda metade do século XX, é o nosso objetivo.
Todo esse trabalho resulta de nosso interesse pelo município de Ananindeua, no estado do Pará, despertado em 1990, quando
começamos a participar ativamente, primeiro, nas comunidades em situação de risco – comunidades Floresta Parque e Riacho Doce – pela
Paróquia de São Lucas Evangelista, e depois por meio de trabalhos
voluntários nas escolas públicas municipais, estaduais e particulares
em diversas comunidades do município, especialmente os realizados
nas escolas, pois contribuíram para nossa aproximação com o Plano Nacional de Educação – PNE, com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação – LDB, com os Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCN’s e para um estreitamento de nossa relação com a Prefeitura
Municipal, por intermédio das Secretarias de Educação, onde lutamos
para que o tema Ananindeua fosse incluído nas propostas curriculares.
Somam-se a estas experiências, todo o envolvimento com
a vida desta cidade, com os processos administrativos, com a história das pessoas comuns, com a observação das transformações sociais e ambientais, que acabaram por constituir um verdadeiro acervo “intelectual” e material sobre o município. Esse envolvimento
resultou na interpretação por parte de muitos profissionais ligados a
área educacional, ambiental, midiática e até mesmo pessoas comuns,
em uma titulação que não condizia com a nossa realidade acadêmica, ou seja, muitas pessoas se dirigiam ou se referenciavam a mim
como “a professora”, “a historiadora” ou “a pesquisadora”,
não aceitando esclarecimentos contrários que sempre proferíamos,
escolhendo reiterar suas posições, causando-me constrangimentos e
em entrevista concedida aos alunos do curso de história da ESMAC, no dia
25/06/2010.
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receios, o que indiscutivelmente me motivou cursar bacharelado e
licenciatura em História.
É evidente a paixão que tenho pelo município, o que na avaliação
de muitos poderia interferir na minha compreensão, mas isso remete ao
que a Mestra Dayseane Ferraz cita em sua dissertação de mestrado3:
Acredito que experimento nesse trabalho
um pouco do exercício ao qual se refere
Gilmar Arruda, em seu livro Cidades e Sertões: entre a história e a memória, de entender e
explicar as relações que existem entre a memória e a história, ou seja, “a relação entre
o historiador, a sua memória e a sua experiência de vida com a narrativa construída.”
Assim como ela, que estava envolvida profissional e emocionalmente com o seu objeto de estudo que era o Forte do Presépio, também eu espero que meu envolvimento pessoal com o lugar
tenha significado um “instrumento de compreensão”, onde a mesma mestra faz uso das palavras de Pierre Nora:
Ninguém ignora que um interesse confessado e elucidado oferece um abrigo mais
seguro do que vagos projetos de objetividade. O obstáculo transforma-se em vantagem. A explicação e a análise do investimento existencial, em vez de afastarem
de uma investigação serena, tornam-se o
instrumento e a alavanca da compreensão.
(NORA 1989 apud COSTA, 2007, p. 15-6).
Nossa proposta sempre foi buscar um diferencial para expor o resultado de nossas observações, valendo-nos da nossa vivência
e das pesquisas que poderiam e necessitavam ser operadas no município. Acrescentamos que se faz urgente trabalhos relacionados ao lugar
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3
COSTA, Dayseane Ferraz da. Além da pedra e cal: a (re)construção
do Forte do Presépio. (Belém do Pará, 2000-2004), Dissertação de Mestrado,
Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, Belém, 2007.

que ora estudamos por vários motivos, mas destacamos as aceleradas
transformações, onde oaumento populacional registrado no último
século - quando o Censo do IBGE mostra uma população de 88.151
habitantes em 1991 e 471.980 habitantes em 2010 – configura-se
como mola propulsora. São dados que nos causam inquietações pela
falta de política pública de preservação da memória do lugar, ou seja,
o governo municipal demonstra incapacidade técnica, gerencial e financeira de responder administrativamente aos problemas resultantes
do acelerado crescimento de suas áreas urbanas, onde o setor imobiliário é o que mais impacta o município, motivado pela alta valorização de terras, devido ao já referenciado aumento populacional.
Nestas vias, o núcleo mais antigo e onde estão sedimentadas as raízes históricas do município de Ananindeua, o Maguari,
fica a margem de sua “nova” população e permanece esquecido nos
recôncavos do desenvolvimento.
Maguari: uma relação com a história do município de Ananindeua.
De acordo com Almeida (2006), o processo de colonização
urbana de Ananindeua deu-se gradativamente a partir da primeira metade do século XIX, estando estreitamente ligado ao movimento da
Cabanagem4, que promoveu a migração de pessoas de várias localidades do Pará, seja pelos conflitos ou pela situação de extrema pobreza.
Muitos adentraram os rios e igarapés e alguns seguiram o
curso do rio Maguary-Assu5, chegando até o local que hoje conhecemos como Maguari, bairro de Ananindeua, e ali se instalaram.
4
Cabanagem foi uma revolta social ocorrida no Império do Brasil,
na então província do Grão-Pará, estendendo-se de janeiro de 1835 a 1840,
durante o período regencial brasileiro. Marcado por um cenário de pobreza
extrema, fome e doenças, o conflito existiu muito devido à irrelevância política
à qual a província foi relegada após a Independência do Brasil. Dado o seu
saldo de mortos exorbitante e a chacina de povos promovida pela coroa, a
Cabanagem é um dos maiores conflitos já ocorridos na história do país.
5
Grafia nheengatu original do rio que banha a cidade de
Ananindeua/Pa(Maguary = rio cuja denominação deve-se a enorme
quantidade da ave Maguary– Ardeacocoi, L. - às suas margens. Assu =
terminação nheengatu que significa grande.
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Depois vieram outros proprietários de terras, oriundos da
política de colonização e desenvolvimento do Brasil, que começaram a
se estabelecer em diversas áreas do município como o Distrito Industrial, Tropiqueira, Mocajatuba e São Sebastião.
O título de terra mais antigo data de 1856, pertencente a
Francisco Gregório de Oliveira e correspondia a área de São Sebastião do Maguary (Quinta Carmita), com 804 ha. Francisco Gregório
residia em Belém, mas era nascido no Acará - Pará, onde tinha uma
fazenda agrícola. A área recebeu esse nome em homenagem ao santo padroeiro do Acará.
Posteriormente, em 1894, seu filho José Marcelino de
Oliveira, casado com Thereza de Jesus Coutinho de Oliveira, estabelece moradia na área, recebe a imagem do santo e mantem a
tradição da família realizando procissões pelo Maguary. Em 1896,
o nome da propriedade é mudado para “Quinta Carmita”, em homenagem a Maria do Carmo (Carmita), a sétima filha do casal e a
primeira a nascer no sítio (o casal teve onze filhos). A adoção do
termo¨Quinta” e não “Sítio” deve-se ao fato de Thereza Coutinho
ser descendente de portugueses e, naquele país a palavra “quinta”
corresponde a “sítio” no Brasil.
Em 1900, José Marcelino e sua esposa fundam a primeira escola do município de Ananindeua, na propriedade da Quinta
Carmita, e a denominaram Escola Quinta Carmita. Era uma escola
com regime próximo ao de um internato, mas a disciplina era aplicada em clima de liberdade e amor.
Os alunos eram alfabetizados, aprendiam idiomas, música, canto, pintura e pirogravura. O casal cuidava, ainda, da educação religiosa, com orações diárias e a celebração da Santa Missa
semanalmente, onde os alunos eram preparados para a Primeira
Comunhão. Além das aulas teóricas, podiam aprender carpintaria,
marcenaria e funilaria.
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O colégio funcionou até 1921, quando deu lugar a uma
granja e passou a comercializar o leite de vaca e a água mineral da
fonte existente no local. Essa água mineral era rotulada “Agua Maguary”, sendo considerada a primeira marca de água mineral do Pará.

Em 1940 cessaram as atividades produtivas do sítio, passando este a ser utilizado como lugar de lazer para a família.
Ainda dentro da política de colonização da região, em
1884 foi inaugurado o primeiro trecho da Estrada de Ferro Bragança - EFB (Figura 11), com 29 Km, ligando Belém a Benevides. No
Km 14 (próximo ao prédio da atual Prefeitura de Ananindeua) foi
construída uma parada do trem, era a terceira Estação desde Belém.
Sua função era fornecer lenha para as locomotivas e para as outras
estações que foram inauguradas ao longo da EFB. A facilidade de
acesso proporcionou ao longo dos anos a ampliação do Povoado.
A EFB passou por muitos problemas e foi concluída somente em 1908, quando finalmente chegou a Bragança. Sua extinção data da década de 1960.
Outro momento importante na colonização urbana do
município de Ananindeua foi a instalação de uma fabrica de curtimento de couro no Maguary, Saunders& Davids Ltda. em 1916,
pelos sócios Claude WhitfieldTyrrelSaunders, inglês naturalizado
brasileiro e Arthur Johannes Davids, dinamarquês especialista em
química industrial.
A sociedade foi desfeita em 1934 e Davids seguiu para
o Rio Grande do Sul, ficando Claude Saunders em Ananindeua. A
fabrica continuou funcionando com outros nomes até chegar, em
1978 como Curtumes Maguary S.A.
O relevante papel do personagem “Claudio Saunders”
(como era chamado Claude Saunders pelos moradores do Maguary)
e sua fábrica para o desenvolvimento econômico e social do lugar,
constam desde a exportação de couro, o empenho pessoal para que
as regras disciplinares fossem cumpridas, a preocupação com o bem
estar de todos com a oferta de trabalho, assistência médica, habitação em casas padronizadas, recreação, escola, igreja, resultando
na Vila do Maguary, até a construção da primeira estrada que daria
acesso a fábrica.
Nas palavras Milton Santos (2006, p.233),
A memória coletiva é apontada como um
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cimento indispensável à sobrevivência das
sociedades, o elemento de coesão garantidor
da permanência e da elaboração do futuro.
Isto reforça-nos a ideia da importância para o historiador das permanências nos lugares dos instrumentos de memória de
uma sociedade, encontradas numa cultura constantemente ameaçada pela modernização. São símbolos que permanecem passando de
uma geração para outra e que se configuram como marcos indispensável da história local, independentemente das transformações na
paisagem, que passa a imagem de uma nova realidade, porém, não
desvinculada de seu significado.
O Maguari está impregnado de símbolos que o caracterizam como o primeiro núcleo urbano do município de Ananindeua.
Além destas características temos as manifestações culturais onde a
religiosidade se destaca pela tradicional realização do Círio do Maguari, atualmente realizado no dia 27 de maio.
De acordo com registros encontrados nos arquivos da
Igreja do Maguari, cuja padroeira é Nossa Senhora das Graças, o círio ocorre desde 1922, favorecendo 92 anos de história. Apesar de o
círio oficial do município ser o da Igreja Matriz (Figura 17), também
Círio de Nossa Senhora das Graças, instituído em 1943, mesmo ano
da instalação de Ananindeua como município, o Maguari resguarda
sua tradição explicitamente observada pela força simbólica do lugar.
A igreja que se tornou Igreja Matriz do município de Ananindeua começou a ser construída em 1935, pelo
então Arcebispo Metropolitano Dom Antônio de Almeida
Lustosa, e tinha como santo de devoção São Raimundo Nonato. O mesmo Arcebispo conduziu a mudança do santo
de devoção para Nossa Senhora das Graças, cuja imagem
primeira veio de Portugal e foi doada pelo Sr. José Bitar. O
primeiro Círio realizado por essa Paróquia ocorreu em 09 de
junho de 1943.

60

A igreja do Maguari é, ainda hoje, um local de encontro
dos antigos moradores e a nova geração. Aos domingos, e mesmo
em dias de semana, jovens e adultos lotam a pequena igreja que

mantém suas atividades religiosas e sociais no bairro.
Outro aspecto interessante é observar que as pessoas ainda
sentam nas portas à tarde, os vizinhos ainda se encontram como nos
“velhos tempos” e os jovens mantém a tradição dos pais na simplicidade das representações juninas, natalinas, carnaval, além dos hábitos alimentares. Isso tudo se traduz em símbolos que adquiriram
significado através dos laços emocionais tecidos ao longo dos anos.
Um ponto interessante que marca simbolicamente o lugar
nos remete ao que disse João Batista Melo (2003, p. 65):
Um outro traço extraordinário de afeição/
identificação diz respeito ao “habitué” de
um lugar apropriando-se simbolicamente
dos artefatos de diferentes portes e esferas, pois mesmo a destruição de um velho
e querido prédio, localizado em um logradouro aqui ou acolá, pode causar descontentamento e nostalgia, por ser parte
integrante do acervo de um indivíduo, porquanto impregnado da força do sentimento, da experiência, do reconhecimento e da
sensação de pertencimento.
Isto se traduz no sentimento dos moradores do Maguari
em relação ao Curtume Maguari, a Quinta Carmita, ao Açude Maguari, a Fonte Maguari, a primeira mercearia e aos objetos antigos
que ainda encontramos nas moradias.
De toda sorte, a existência de símbolos individuais ou coletivos, faz do Maguari o núcleo urbano mais antigo de Ananindeua e
o historicamente contextualizado na paisagem do município.
O bairro do Maguari está perdendo seu patrimônio histórico para a especulação imobiliária e isso os moradores estão
visualizando, apesar de não se manifestarem. As políticas urbanas
operacionalizadas não estão cumprindo as normas delimitadas pela
legislação que obriga a participação popular nas decisões públicas e
nos processo de implantação dos projetos.
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RESUMO: O estudo busca entender a dupla
manifestação da violência no âmbito escolar: Onde
focaliza a violência, diferenciando os tipos de
violências físicas, psicológicas e simbólicas e qual é
a influência da família, mídia neste contexto. Tendo
como objetivo refletir sobre o papel do gestor
educacional no processo de ensino-aprendizagem,
entender que a educação é um processo coletivo
do conhecimento neste sentido é mais abrangente,
atingir um complexo processo do conhecimento
intelectual do indivíduo na transmissão do saber.
Ressaltando a importância de compreender outro
diante da cultura da não violência numa visão de
mundo globalizada. Desse modo, o estudo parte do
pressuposto de que, a compreensão do outro permite
a convivência civilizada entre os seres humanos. Para
isso buscou-se os teóricos que percorre esse caminho
e que nos levaram até às origens da violência; análise
da violência CHAUI (2001), na educação para
ARANHA (1996), SAVIANI (2004), e na cultura
da não violência, MORIN (2002). Ao refletir sobre
esses aspectos, consideramos que este estudo pode
contribuir para entender a violência no espaço
escolar, e de que forma o gestor pode ser inibidores
da proliferação da violência.
Palavras Chave: violência, escola, gestão, não
violência, educação.
RESUMEN: El estudio busca entender la doble
manifestación de violencia en las escuelas: ¿Dónde
se centra en la violencia, la diferenciación de los
tipos de violencia física, psicológica y simbólica y
cuál es la influencia de la familia, los medios de
comunicación en este contexto. Con el objetivo

de reflexionar sobre el papel del gerente de la educación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, la comprensión de que la educación es un
proceso colectivo de conocimiento en este sentido es más completo,
para lograr un proceso complejo de conocimiento intelectual del
individuo en la transmisión del conocimiento. Haciendo hincapié en
la importancia de comprender al otro en la cultura de la no violencia
en una visión del mundo globalizado. Así, el estudio asume que, la
comprensión de la otra permite la convivencia civilizada de los seres
humanos. Para este teórico trataron de correr a través de este camino
y eso nos llevó de vuelta a los orígenes de la violencia; análisis de
la violencia Chaui (2001), la educación para la araña (1996), Saviani
(2004), y la cultura de la no violencia, MORIN (2002). Al reflexionar
sobre estos aspectos, creemos que este estudio puede contribuir a
entender la violencia en la escuela, y la forma en que el gerente
puede ser inhibidores de la proliferación de la violencia.
Palabras clave: violencia, gestión escolar, de educación no-violencia.

1 EDUCAÇÃO E A GESTÃO ESCOLAR
1.1. CONCEITO DE EDUCAÇÃO
Saber o que é educação é esbarrar com várias definições
encontradas, tanto em livros, como no cotidiano da vida. Como
afirmam vários autores a educação existe onde não há a escola e por
toda parte podem haver redes e estruturas sociais de transferência
de saber de uma geração a outra, onde ainda não foi sequer criada
a sombra de algum modelo de ensino formal e centralizado, porque
a educação aprende com o homem a continuar o trabalho de vida
através dos quais a própria vida aprende e ensina a sobreviver e a
evoluir em cada tipo de ser.
Maria Luiza ( 2003, p. 55) ressalta que: a educação é um
processo de cuidar do ser para que ele possa florescer, não podemos
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nos esquecer certos princípios que a psicologia nos ensina,
como: a história de vida de um indivíduo e começa a se figurar
no mundo da concepção; o núcleo da personalidade se forma na
infância.
Se baseando na colocação da autora, acreditamos
que a educação leva a uma formação da autoestima, autoimagem,
segurança, aceitação de si e dos outros, desenvolvimento da
confiança ou desconfiança, egoísmo ou desprendimento, visão
de mundo, relações interpessoais, a força e a autonomia do eu,
sentimento de liberdade ou submissão, otimismo ou pessimismo,
alegria de viver ou a vida como peso e dever, responsabilidade
ou irresponsabilidade, capacidade de sentir prazer ou culpa, este
se dá na infância. Como percebemos, a educação faz parte do
ser humano como um todo é integrado. Ele pode receber uma
educação que o fará feliz, como pode ser infeliz.
Segundo Joaquim Garcia (1999, p. 23), diz que:
Educação é uma aventura coletiva que se
apoia na produção comunitária dos bens
educativos. A embarcação que permitirá
chegar a um porto são os próprios
tripulantes. Não é mantendo um trabalho
individual que a embarcação poderá
sobreviver, mas sim, inserindo-se em um
momento que se apoia na colaboração.
Primeiro que tudo, a educação não é uma propriedade
individual, mas pertence por essência à comunidade. O caráter da
comunidade imprime-se em cada um dos seus membros e é no
homem, muito mais que nos animais, fonte de toda a ação e de todo o
comportamento. Em nenhuma parte a influência da comunidade nos
seus membros tem maior força que no esforço constante de educar.
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Podemos entender que a educação não é mais do que o
desenvolvimento consciente e livre das faculdades inatas do homem,
é o processo externo de adaptação superior do ser humano: física
e mentalmente desenvolvido, livre e consciente. O fim da educação
é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele seja

capaz, é a formação da personalidade, e não se confunde com a
mera adaptação do individuo ao meio.
O objetivo primordial da educação é dotar o homem de
instrumentos capazes de impulsionar as transformações materiais
e espirituais exigidas pela sociedade em que vivemos. A educação
aumenta o poder do homem sobre a natureza e, ao mesmo tempo,
busca conformá-lo aos objetivos de progresso e equilíbrio social da
coletividade a que pertence. E a maior preocupação da educação
consiste em ativar os dinamismos comunitários, despertando o
que está adormecido na sociedade e ativando o protagonismo do
próprio grupo e suas potencialidades. A educação além de tudo se
apoia na força transformadora comunitária, ou seja, no papel ativo
e decisivo das comunidades na gestão de seus próprios riscos, pelo
qual as populações deixam de ser objeto da educação e passam a
considerarem-se sujeito dela.

1.1.2 – Contexto da Educação
Vivemos num contexto de mudanças, onde o século XX se
fechou com grandes questionamentos diante de ideias e opiniões
que criaram e sustentou o sistema educacional como instituição
moderna. O mundo da educação está em plena transformação e
solicita mudanças mais concretas, tanto em sua organização como
na mentalidade de seus agentes. E para encarar os desafios do novo
milênio convém indicar novos objetivos que correspondam os
apelos da educação para uma prática pedagógica atual.
As mudanças neste novo século se resumem em dois
momentos que conduzem a uma nova dinâmica social e a novos
conflitos, como desafios e oportunidades da educação.
Joaquim Roca (1999, p.8) ressalta:
[...] a existência de uma organização
excludente que causa vítimas e marginaliza
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países e grupos populacionais e que em
contato com essa espécie de agitação
violenta o ser humano procurará ativar
energia da compaixão, que confere ao
mundo da educação e o sentido compassivo
da vida. O outro momento é que a
globalização está criando um mundo único,
desigual e antagônico. Em confronto com
esta violência interior que invade o homem,
o mesmo tenta buscar energia da libertação
que confere ao mundo da educação o
sentido libertador da vida.
A educação foi posse de alguns privilegiados pela ideia
do ensino ser um aprendizado de conhecimentos, em função da
competência requerida por uma determinada sociedade. A educação
associou-se à perfeição e se orientou no sentido de desenvolver as
capacidades humanas de acordo com as capacidades históricas de
sua classe social: “educar” significava, até o século XVI, ensinar a
buscar a perfeição, a verdade e ao bem.
“Aprender a aprender” é a fórmula madura da pedagogia,
é desenvolver a capacidade de aprender, que poderá ser utilizada
em qualquer situação, é o maior êxito da educação. O ideal do
aprendizado não está em acumular conhecimentos exatos ou em
saber a verdade, tampouco em desenvolver capacidades úteis, já que
logo serão inadequadas, mas em adquirir habilidade de usar o que se
aprendeu como fundamento para um aprendizado futuro.
Diante desta colocação há uma preocupação em relação a
conhecimentos, que na atualidade, já não basta que cada indivíduo
acumule no começo de sua vida uma reserva de conhecimentos à
qual poderá recorrer depois sem limites; deve estar em condições
de aproveitar e utilizar, durante toda a vida, cada oportunidade que
se apresente para atualizar, aprofundar e enriquecer esse primeiro
saber e para adaptar-se a um mundo em permanente mudança.
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Para sabermos superar os conflitos do mundo atual em relação

à educação é buscar novos métodos que resgatem o verdadeiro sentido
de educar e repensar a própria perspectiva e seu lugar no mundo,
na sociedade e na família. A visão de mundo e o sistema de valores
que estão na base de nossa cultura têm que ser re-encaminhados.
Esta nova visão de mundo nos leva a ver o avanço da globalização
tecnológica que também promove a globalização da miséria, da fome,
da exploração humana. Esta nova era exige, pois, uma mudança de
paradigmas não só na educação, mas em todas as ciências.
Teles (2003, p24) em um pensamento diz: “A educação deverá,
então, levar o homem a resgatar suas asas, sem perder suas raízes.
Parece que este é o novo processo educativo capaz de construir um
novo homem que vai construir a nova sociedade como tanto temos
sonhado”. Acreditamos que a nova educação deverá basear-se em
três pontos importantes: Educação para o pensar: refletir, crítica,
comparação, discussão, conhecer possibilidades e limitações, trabalhar
em equipe; Educação para o imprevisível: abertura às novas tecnologias,
criatividade, inventividade, flexibilidade, capacidade de planejar e
improvisar; Educação para a paz: amor, alegria, diálogo, compaixão,
esperança, respeito, ética, união, fraternidade, gratidão, solidariedade.

2 CONCEITO DE GESTÃO
Alguns autores como Libâneo (1999), Gadotti (1993) e José
Padilha (1999), afirmam que o centro da organização e do processo
administrativo é a tomada de decisão. Todas as demais funções da
organização como o planejamento, a estrutura organizacional, a
direção, a avaliação, estão referidas ao processo eficaz de tomada
de decisões. Os processos instrucionais e sistemáticos de se chegar
a uma decisão e de fazer a decisão funcionar caracterizam a ação
que denominamos gestão. Em outras palavras, a gestão é a atividade
pela qual são mobilizados meios e procedimentos para se atingir
os objetivos de organização, envolvendo, basicamente, os aspectos
gerenciais e técnicos administrativos.
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Referindo-se ao pensamento sobre o sentido de gestão, logo
percebemos que gerenciar é dirigir algo, então direção é um principio
e atributo da gestão, mediante a qual é canalizado o trabalho conjunto
das pessoas, orientando-as e integrando-as no rumo dos objetivos.
Basicamente, a direção põe em ação o processo de tomada de decisões
na organização, e coordena os trabalhos de modo que sejam executados
da melhor maneira possível. Quanto a organização e os processos
de gestão, incluindo a direção assumem diferentes significados
conforme a concepção que se tenha dos objetivos da educação em
relação a sociedade e a formação dos alunos.
Numa concepção democrático-participativa, o processo de
tomada de decisões se dá coletivamente, ela não é centralizada numa
pessoa, as decisões não vêm de cima para baixo. A participação é o principal
meio de se assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o
envolvimento de profissionais e da comunidade na organização escolar.
Mediante as decisões numa gestão democrática temos
como objetivo de aprendizagem: o conhecimento da organização
escolar, da sua cultura, das suas relações de poder, seu modo de
funcionamento, seus problemas, bem como as formas de gestão e
as competências e procedimentos necessários para participação nas
várias instâncias de decisões da instituição escolar; desenvolvimento
de saberes e competências para fazer análises de contextos de trabalho,
identificando e solucionando problemas e reinventar práticas frente
a situações novas ou inesperadas, na sala de aula e na organização
escolar; capacitação para participação no planejamento, organização
e gestão da escola especialmente no desenvolvimento do P.P.P.,
que requer competência, sensibilidade, ética e compromisso com a
democratização das relações sociais na instituição escolar e fora dela.
Ressalta Libâneo (2001, p. 78) diz que:

70

Para que a organizações funcionem e, assim,
realizem seus objetivos, requer a tomada
de decisões e a direção o controle dessas
decisões. É este o processo que denominamos
de gestão. Utilizamos, pois, a expressão

organização e gestão da escola considerando
que esses termos, colocados juntos são mais
abrangentes que administração.
O que percebemos nesta colocação é que uma gestão da
escola não pode ser solta tem que haver uma direção, apesar dos
trabalhos e decisões serem decididos coletivamente.

2.1 O NOVO PERFIL DO GESTOR ESCOLAR
Diante das exigências do mundo moderno, o gestor tem
que estar sempre se aperfeiçoando para se tornar um profissional,
político, científico, pedagógico como toda a equipe escolar. Porque
para dirigir uma escola implica conhecer bem seu estado real,
observar e avaliar constantemente o desenvolvimento do processo
de ensino, analisando com objetividade os resultados, fazendo
compartilhar as experiências docentes bem sucedidas.
Este princípio implica procedimento de gestão democrática
baseada na coleta de dados e informações reais e seguras, na análise
global dos problemas, buscando sua essência, suas causas e seus
aspectos mais fundamentais. Analisar os problemas em seus múltiplos
aspectos significa verificar a qualidade das aulas, o cumprimento
dos programas, a qualificação e experiência dos professores, as
características socioeconômicas e culturais dos alunos, a adequação
de métodos e procedimentos didáticos etc.
Para melhor corresponder estas exigências atuais o setor
precisa apresentar as seguintes características; Capacidade de trabalhar
em equipe; capacidade de gerenciar num ambiente cada vez mais
complexo; criação de novas significações em um ambiente instável;
manejo de tecnologias emergentes; visão de longo prazo; saber
se comunicar (expressar-se e escutar); improvisação (criatividade);
ter visão pluralista das situações; trabalhar com honestidade e
credibilidade; conscientização das oportunidades e limitações.
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Além destas características, o gestor deve estar em sintonia
com as constantes mudanças que a escola tem sofrido. A sua postura
crítica diante das mudanças devem somar-se as novas formas de facilitar
sua introdução no sistema escolar, o que vem a exigir uma cultura
que esteja em constante processo de auto-organização e caminho
de resolução consistente de problemas encontrados no dia-a-dia. O
desenvolvimento de uma estrutura organizacional adequada depende
do gestor, da sua postura e que o mesmo venha facilitar adaptações
rápidas e o desabrochar de uma cultura favorável à mudança que uma
escola possa sofrer.
O gestor tem que acreditar em si mesmo
apesar dos obstáculos que deve enfrentar, mais acima de tudo tem que
adquirir mais espírito de saber confiar na equipe de trabalho, sendo
equilibrado e competente diante dos desafios educacionais.
Joaquim Roca (1999, p 65 ) vê o gestor como:
[...] um navegante que deve se voltar para
as oportunidades, antes de deixar se levar
pelo pressentimento da catástrofe, mas
deve aumentar a capacidade de chegar ao
porto. O naufrágio, como fechamento do
horizonte, que se exprime em forma de
desânimo, resignação e impotência, e a
própria negação da tarefa educativa.
O gestor é aquele profissional que está sempre se atualizando,
procurando em conjunto corresponder as exigências atuais sendo
otimista e confiante na missão eu lhe foi confiada. É percorrer
o caminho iluminado pela luz do farol que é o projeto político
pedagógico e chegar ao porto com segurança, ele e toda a tripulação.
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A missão do gestor, é saber conduzir com segurança por que
é nele que todos procuram se chegar se for para decidir ou resolver
qualquer problema. Através dos diálogos investigativos, o gestor cria
na escola, o processo social compartilhado e cooperativo. Em todo
o processo educativo ele além de procurar ampliar a percepção, a
imaginação, a atenção, a intuição e o discernimento, ele também,
procurar buscar a união, a fraternidade, desenvolve um código de

ética, de moral, a paz, a gratidão e a solidariedade.
O
gestor
deve estar sempre mostrando a abertura para novas ideias e respeito
também pelas pessoas da comunidade. Ele deve estar aberto para
a avaliação e crítica vinda dos outros e busca a consistência ao
sustentar seu ponto de vista.
O gestor é aquele que, também, vai se humanizando crescendo
e evoluindo na convivência com seus funcionários. Em sua relação
com as pessoas, também vai se lapidando. Diante dos desafios da
educação neste terceiro milênio o gestor tem que ter condições de
enfrentar o mundo onde não existe mais estabilidade e os obstáculos,
como a desordem e caos das trajetórias estará sempre a sua frente.
A participação é uma das características principais de assegurar a gestão
democrática da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais
e usuários no processo de tomada de decisões e no funcionamento da
organização escolar. A responsabilidade, também é outra característica
que uma exigência a autoridade. A disciplina implica compatibilizar a
conduta individual com as normas, regulamentos, interesses da vida
social e escolar, assumidos coletivamente.

3. VIOLÊNCIA
A violência tem sido a principal preocupação dos cidadãos,
pois é um problema para a sociedade deste final de século, que ocorre
não só no espaço social, mas também no ambiente escolar que e exige
medidas urgentes. Onde está sua origem. E o que pode ser feito?
Para podermos entender o significado da palavra “violência”, nos
baseamos em alguns teóricos que a defini. Sua origem vem do latim
violentia, que significa violência, caráter violento ou bravio, força. O
verbo violare que significa não respeitar e desobedecer a uma ordem,
lei ou regulamento, as tais expressões devem ser citadas a vis, que
quer dizer força, violência, emprego de força física, mas também
quantidade, abundância, essência ou caráter essencial de uma coisa.
Portanto, a palavra via significa o uso da força. (MICHAUD, 1989).
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No Dicionário Escolar da Língua Portuguesa (1983), encontramos
o significado da palavra violência que se defini como: “[...] qualidade
de violento; ato violento; constrangimento; emprego de força; ato
de violentar” (p. 1199). Outra idéia que define o termo violência,
na perspectiva de Bottomore apud Candau (1999), utilizada no
Dicionário do pensamento Marxista (1988):
Por violência entende-se a intervenção física de um
individuo ou grupo (ou também contra si mesmo). Para que haja
violência é preciso que a intervenção física, na qual a violência
consiste tem por finalidade destruir, ofender e coagir (...). A violência
pode ser direta ou indireta. É direta quando atinge de maneira
imediata o corpo de quem sofre. É indireta quando opera através
de uma alteração do ambiente físico no qual a vitima se encontra
(...) ou através da destruição, da danificação ou da subtração dos
recursos materiais. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo:
uma modificação prejudicial do estado físico do indivíduo ou do
grupo que é o alvo da ação violenta (p. 1291).
Ainda que retirada estas definições do dicionário, que
apresenta uma natureza muito específica compreendemos que a
duas definições e apresentam diferentes focos. A primeira trata
do ato direto que agride a integridade psicológica da pessoa,
ultrapassando assim a agressão física, a segunda, que se refere ao
ato indireto que causa enormes prejuízos físicos com o uso da
força empregada por um indivíduo. Sendo assim a violência é
violar ou desobedecer às leis que ampara a vida, que podem ferir
ou violentar o interior do ser humano.
Odalia (1985), comenta que a violência é expressa
pela agressão, agressão física que consegue atingir diretamente e
individuo tanto no que possui, como seu corpo, seu patrimônio,
quanto no que mais ama, sua família e seus amigos. Então a
violência significa o uso de palavras, ações, o uso abusivo ou
injusto do poder e da força, que machucam as pessoas, é a
negação do outro, a vontade que sente em destruí-lo, como ato
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de subjulgar o outro através de seu poder, pois todo ser humano
nasce com sentimento de violência “[...] que é a reação natural a
situações extremas de frustrações [...]” (OSÓRIO, 1999, p. 21).
É claro que isto não significa que o ser humano na
maioria das vezes se alegre com a destruição do outro, e com o
sofrimento alheio, mas a violência está expressa tanto na conversa
cotidiana dos cidadãos, dos seus sentimentos e comportamentos.
Violência na compreensão (CHAUI 2001, p 336-337)
a violência é percebida como exercício
da força física e da coação psíquica para
obrigar ágüem a fazer alguma coisa
contrária a si, contrária aos seus interesses
desejos,contrário ao seu corpo e à sua
consciência , causando-lhe danos profundos
e irreparáveis ,como a morte a loucura,a
autoagressão ou a agressão aos outros.
Nessa forma de percepção, que caracterizamos como
imediata, a violência é um ato que implica uma relação de
agressão/vitimização através de provocação, pelo agressor, de
danos ou prejuízos a um vitimizado. Sendo violência acontecem
tanto físicas como moral ou psicológica.

4. VIOLÊNCIA NA EDUCAÇÃO
A violência nas escolas não é um fenômeno novo.
Todavia, tem assumido proporções tais que a escola não sabe
que medida tomar. A violência praticada durante a constituição
do Estado brasileiro vão repercutir no âmbito escolar e essa
discussão começou na década de 80 e se aprofundou nos anos
90 a violência escolar
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Na realidade, a questão da violência é marcada por vários
fatos que expressam dentro e fora do contexto escolar? A violência
escolar se configura em quadros e complexidade onde diversos
caminhos se entrelaçam (TANUS, 2004, p.25)
Esta afirmação nos remete a dizer que a violência está
sofrendo um processo de naturalização no nosso dia-a-dia e ela
vai da urbana, familiar, agressão física, corrupção e a escolar.
Candau (1999) nos aponta que as principais formas de violência
assinalados como estando mais presentes no dia-a-dia da escola
são ameaças e agressões verbais entre os alunos e alunas, entre
estes e os adultos.No entanto,apesar de menos frequentes, também
se dão as agressões físicas, algumas com greves consequências.
Embora considerando que todas as manifestações de violência
são uns atos de coação da liberdade do indivíduo.
Em relação à escola as manifestações de violência têm
afetado fortemente a convivência dos indivíduos no âmbito escolar,
em razão disso, percebemos que há uma violação dos direitos
do aluno e também do educador. E o que podemos chamar de
violência simbólico segundo ABRAMOVAY e AVANCINI apud
BOURDIEU (2001), “a violência simbólica se tece através de um
poder que não se nomeia, que dissimula as relações de força esse
assume como conivente e autoritário”. Entretanto quando falamos
do cotidiano escolar devemos está atentos à violência que serve
para esconder e dissimular os conflitos.
Nesse sentido, vimos que a escola produz violência no
momento em que o professor fala ao seu aluno “você está ferrado
comigo”. Outro tipo de violência é quando o professor não se dá
conta de que está tornando a sua criança apática quando os conteúdos
não são propriamente ministrados. Mas a forma em que se dirige a
este aluno, ou seja, apresenta uma postura autoritária e, portanto isso
é uma violência simbólica que acontece não só no espaço escolar,
mas na prática pedagógica deste professor.
A violência protagonizada na escola atualmente, é
diferente daquela tradicional onde era frequente sofrer castigos
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físicos, humilhações por parte dos professores. Nessa perspectiva
a violência tomou outros rumos na sociedade. Cabe ao educador
oportunizar de maneira coletiva sua ação pedagógica. Para Candau
“favorecendo processos coletivos de reflexão e intervenção na
prática pedagógica concreta e oferecendo tempos e espaços
institucionalizados nesta perspectiva” (1997, p. 54).
4.1 AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DE VIOLÊNCIAS
A violência se apresenta de diversos tipos, sendo possível
distingui-las, como:
•

Violência Doméstica / Violência Intra-Familiar: Esse
tipo de violência acontece dentro de casa ou no ambiente
familiar, é o uso do poder da força exercida por membros
da família, que geralmente convive com a vítima. Como
afirma Azevedo (2005, p. 242) “[...] vítima da violência
praticada no lar e, por isso mesmo a mais secreta de todas”.
Aqui estão as vítimas da “pedagogia negra “(maus-tratos
físicos), da negligência, do abuso sexual quase sempre de
natureza incestuosa e da” perversa doçura”.

No entanto, para o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) lei federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - capítulo I, artigo
5º nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais.
A Constituição
Federal de 1988 preconiza em seu art. 227, inciso §4º, que a lei
punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da
criança e do adolescente atual legislação penal, da Lei 8.069/90.
•

Violência Física - é o uso da força brutal, quando alguma
pessoa causa danos e lesões à outra, deixando ou não
marcas evidentes, podendo resultar em diversos tipos de
maus tratos corporais.
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•

Violência Psicológica - é o tipo de agressão que não deixa
marcas visíveis “aparentemente”, é caracterizada pela coação
feita frequentemente através da ação ou omissão destinada a
degradar ou controlar as ações, comportamentos e decisões
de outra pessoa por meio de vários tipos de prejuízos à
saúde psicológica.

•

Violência Sexual: é toda ação na qual a pessoa é obrigada,
induzida ou pressionada a manter prática sexual com outra
pessoa ou qualquer outro ato que anule a vontade própria.

•

Violência Patrimonial: é o ato de violência que implique dano,
perda, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais,
bens e valores. Para ABRAMOVAY e RUA (2204), Atos de
pichação, depredação de muros, janelas, paredes e destruição de
equipamentos, acompanhados de furtos, apresentam-se como
as formas de vandalismo mais comum [...] (p-284)

•

Violência Moral: é ação destinada a caluniar, difamar ou
injuriar a honra ou a reputação ao ser humano. Segundo
Hayne (2004), “a violência moral atrapalha o desempenho
dos alunos, entretanto, a maior preocupação é que isso
acarrete consequências para o resto da vida”.

•

Violência Coletiva: é o uso da violência por pessoa que se
identificam como membros de um grupo frente a outro
grupo ou conjunto de indivíduos.

•

Bullying / Agressividade:
É o uso da força ou poder
para coagir ou causar medo às pessoas, como explica Zagury
(2004), em seu artigo “Agressividade entre estudantes”. A
autora nos chama atenção para algumas maneiras antissociais e
agressivas que as pessoas apresentam. O bullying compreende
todo o tipo de agressões, intencionais, repetidas, e sem
motivo aparente, que um grupo [...], em situação desigual
de poder, causando intimidação, medo e danos a vitima.
Pode apresentar-se sob várias formas, desde uma simples
“gozação” ou apelido (sempre depreciativos), passando por
exclusão do grupo, isolamento, assédio e humilhações, até
agressões físicas [...]. (In Revista abceducatio, 2004).

5. CULTURA DA NÃO-VIOLÊNCIA
A cultura de paz e não violência está na pauta das discussões
da UNESCO que define cultura de paz como o conjunto de valores,
atitudes, tradições, comportamentos e modos de vida fundados sobre
uma série de aspectos, como, por exemplo, o respeito à vida, ao
princípio de soberania, aos direitos humanos, à promoção de igualdade
entre homens e mulheres e à liberdade de expressão; a rejeição de
qualquer forma de violência, o compromisso de resolver pacificamente
os conflitos; os esforços desenvolvidos para responder às necessidades
planetárias; a promoção do desenvolvimento dos e entre os povos para
garantir igualdade política, equidade social e diversidade cultural.
Para Sung (1995, p 27):
Cultura é como uma segunda natureza,
que possibilita aos seres humanos
suprirem a ausência da estrutura de
instintos biologicamente determinados. É
a interiorização da cultura da sociedade ou
do grupo social a que pertencemos que nos
possibilita agir de uma forma quase instintiva
e automática [...] E não é possível pertencer a
um grupo social sem compartilhar da mesma
maneira de ver as coisas, dos mesmos valores
e normas morais, da mesma linguagem.
A violência instalou-se sob várias formas em todas as sociedades
e tende a ultrapassar os limites que permitem a convivência civilizada
entre os seres humanos. No século XXI, a violência continua a sendo
uma constante na história da humanidade. Muitos são os pretextos
que alimentam as guerras: diferenças religiosas ou culturais, conflitos
ideológicos e políticos, reivindicações territoriais, acesso a recursos
naturais. Entretanto o conceito de cultura de paz foi e defendido por
uns dos maiores pacifistas da história GANDHI (1947), que afirma
“não existe um caminho para a paz; a paz é o caminho.’’ Reconhece
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que a paz é único caminho para que a humanidade respeite a vida e a
dignidade de cada pessoa, sem discriminar.
Como afirma MORIN (2002, p. 104) “A compreensão
entre sociedade supõe sociedades democráticas abertas, o que
significa que caminho da compreensão entre, povos e nações passa
pela generalização das sociedades democráticas abertas” (p.104).
O cenário mundial é bastante adverso para os caminhos da paz, a
compreensão da violência tem raízes sociais, econômicas e políticas,
culturais, não apenas vivemos numa sociedade violenta, mas,
sobretudo, numa cultura violenta, produzida e ao mesmo tempo
difundida, por inúmeras de acontecimento da sociedade: os meios
de comunicação, a escola, família e religião.
Nos últimos anos, a violência tem sido vivenciada também
como um problema educacional, a formação de uma cultura de paz,
na escola está sendo questionado depois de tantos desencontros.
A construção da paz, na escola passa pela implementação de
mecanismos de que se sustenta à participação da sociedade a fim de
garantir o respeito e direitos humanos com processo democrático.
Visto que a escola também passa por crise de identidade e reforçada
quando se reproduzir à crise de valores da sociedade, educação
sempre esteve impregnada de valores. Assim sendo, a escola passa
a ter papel importante na desconstrução do que pode vir a ser uns
círculos viciosos da violência.

80

Para Guedes (2004, p. 156): “A escola precisa estar em
constante conexão com o que a acontece em trono. Desta forma,
seu compromisso não está restrito à construção dos conhecimentos
socialmente organizados [...]. Ela assume também a responsabilidade
de fazer o caminho escola - mundo/ mundo escola”. A educação
tem, em princípio, como finalidade, promover mudanças no indivíduo
e favorecer o desenvolvimento integral do homem na sociedade.
Portanto, a educação visa o desenvolvimento bio-psico-social,
segundo relatório da UNESCO que foi presidido por Jacques Delors
(1996). Qual seria então a reflexão da “educação e cultura da paz” na
escola. A paz na escola é um tema muito discutido, pois orientar não
só na comunidade, mas também para as mudanças de paradigma. A

cultura da não violência é chave para a compreensão do mundo atual.
A importância de trabalhar espaço físico com dimensão de que
a escola é extensão da familiar. Promover atividades extraclasse com
objetivo interagir com seus educando, zelar pelo bom relacionamento
interpessoal, garantir espaços de reflexão coletiva sobre prática educativa
constituem algumas das estratégias pedagógicas para o enfrentamento
da violência escolar e a construção da paz. Inserir no cotidiano escolar
conteúdo sobre a paz, não violência e direitos humanos no projeto
político pedagógicos, trabalhado assim interdisciplinaridade com forma
de diminuir a violência, bem como as relações humanas. Isto só poderá
ser possível no contato com o outro.

6. CONSIDERAÇÕES
Compreendemos que a temática da gestão educacional e a
cultura da não violência no espaço escolar, bem como analisar a
violência na sociedade, no entanto o estudo nos permitiu observar
que a violência na escola acontece dentro e fora e que a escola
reproduzi nas suas ações.
Outro aspecto importante é que não
só a questão da violência escolar é percebida apenas como resultado
da violência social, também, entre professores x alunos, uma
tendência acentuada de reconhecer como violentas manifestações
de agressividade física e verbal, sendo que a violência manifesta
causada prejuízo a todos envolvidos. A educação é entendida com
um processo dinâmico em que o indivíduo necessita para construir o
seu conhecimento, e a escola são propicio para essa reflexão, e tendo
educador com responsável pela ação pedagógica numa percepção
holística oportunizando a todos numa construção coletiva.
O estudo realizado sobre a violência na sociedade nos
possibilitou perceber que a violência na escola tem diversas causas e
desenvolve de muitas maneiras. Verificou-se que as principais causas
da violência na escola têm várias origens; na desestrutura familiar à
violência que vivência neste cotidiano; violência doméstica, o abuso
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sexual; violência urbana; problemas sócios - econômicos; a falta
de limites em relação aos seus atos, falta de comunicação entre as
pessoas. Vivemos em um período que concepção da não violência
está propagando, em busca da paz.
O mundo passa por transformações profundas surge
então muito movimento pacifista que clama pela paz diante destas
realidades muita grupos oportunizar igualdade, sentimentos de amor
por outro, na construção de um mundo diferente, mais humano e
solidário. Essa problemática de teoria e prática vem sendo muito
questionada por profissionais que atuam na educação, tendo em
vista que a primeira não sobrevive sem a segunda. Por conseguinte,
ainda há profissionais da educação que continuam fortalecendo esse
distanciamento, através de práticas ultrapassadas deixando de lado
os aspectos que levam a uma aprendizagem mais prazerosa.
Para combater a violência, é necessário que a educação tenha
realmente prioridade. A escola não deve ser alheia essa realidade,
pois o fenômeno da violência está presente em diversas formas. É
importante entende que a interação entre os gestores, professores,
alunos e comunidade esteja em sintonia, pois, a qualidade do ensino
depende de uma relação harmoniosa, e que a violência pode interferir
no desempenho das atividades desenvolvidas. Podemos afirmar que
para desenvolver a educação da cultura da paz, o único caminho
é superação da violência no meio escolar. Torna-se imprescindível
que haja um diálogo, entre a comunidade, para que todos possam
expressas suas ideias, discutir de maneira eles podem construir
o para conhecimento no espaça educativo. Vale ressaltar, que a
compreensão do outro na cultura da paz, fortalece as relações entre
o indivíduo respeito mútuas. É fundamental que gestor trabalha
as diferença para pode minimizar os efeitos da violência, assim
construir uma cultura da paz. Não podemos deixa de esquecer que a
família é grande aliada da escola na conquista da paz, e por isso, deve
propor um projeto em que os pais e professores sejam mediadores
dos conflitos.
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RESUMO: Neste artigo objetivamos descrever
um fragmento de uma pesquisa realizada com
alunos universitários, que cursavam o terceiro
semestre em uma universidade particular de
Belém (PA), no Curso de Língua Portuguesa,
por meio de suas anotações em diários
de aprendizagem, no decorrer das aulas.
Ancoramos a pesquisa no diálogo com alguns
autores que abordam a temática sobre leitura,
produção textual, letramento e uso do diário,
como instrumento para o autoconhecimento
e, também, nos pressupostos teóricos na
construção do conhecimento dentro da
perspectiva sócio-interacionista e discursiva. A
metodologia adotada foi do tipo qualitativo, de
natureza etnográfica e de cunho interpretativista.
Os resultados obtidos por meio das análises dos
enunciados elaborados pelos sujeitos em seus
diários evidenciaram a construção identitária.
Palavras-chave: disciplina pedagógica, diário
de aprendizagem, construção identitária.
ABSTRACT:In this article we describe a
fragment of a survey of university students,
attending the third semester at a private university
in Belém (PA), in Portuguese Language Course
through notes in learning diaries during classes.
We have supported the research on dialogue
with some authors who deal with the subject of
reading, text production, literacy and use of the
diary as a tool for self-knowledge and also in
the theoretical assumptions in the construction
of knowledge within the socio- interactionist
and discursive perspective. The methodology
used was qualitative, of ethnographic and

interpretive nature. The results obtained from the analysis of the
statements prepared by the subjects in their diaries revealed the
identity construction.
KEY-WORDS: pedagogical course, learning diary, identity
construction.

1. INTRODUÇÃO
Exercemos a função docente em uma universidade
particular de Belém (PA), ministrando disciplinas da área
pedagógica em cursos de formação de professores nas diversas
licenciaturas, e percebemos a dificuldade dos alunos em ler
com entendimento os textos acadêmico-científicos trabalhados
na disciplina. Esse problema não é restrito aos acadêmicos em
formação. Está presente nos demais níveis e modalidades de
ensino da educação básica e superior, como nos relata a mídia
ao falar do desempenho de alunos em diversos exames nacionais
através do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) entre
outros. Como professora formadora, entendemos que é nossa
responsabilidade promover a formação do professor enquanto
leitor, pois, para nós, “a compreensão de um texto é um processo
e, se caracteriza, pela utilização de conhecimento prévio: o leitor
utiliza na leitura o que ele já sabe com o conhecimento adquirido
ao longo de sua vida” (KLEIMAN 2004, p. 13). Dessa forma,
intensificamos os estudos da leitura de textos na própria disciplina
pedagógica, contribuindo assim, para a vida profissional do
professor de LM.
O objetivo desse artigo é avaliar o impacto da disciplina
pedagógica como ferramenta para a formação específica, no caso,
leitura e produção textual, do futuro professor de língua materna
enquanto em formação. Por meio da análise da materialidade
lingüística, buscamos verificar, as marcas lingüísticas reveladoras
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da construção identitária dos alunos, observando nos dados
coletados, como os alunos relatam em seus diários sobre: o
impacto da disciplina pedagógica como ferramenta para a
formação específica do professor de língua materna e o uso do
conteúdo da matéria pedagógica seja em sua prática atual, seja em
prospecção, seja nas anotações dos diários. Nesse sentido, esta
pesquisa investigou o processo de aprendizagem dos conceitos
da disciplina pedagógica respondendo às seguintes questões: a)
O que os alunos pensam sobre a disciplina? b) Como os alunos
percebem a disciplina na futura prática? c) O diário pode ser um
instrumento interessante para compor as atividades da disciplina?
Assim, compreendemos que é fundamental inovarmos
nossa prática pedagógica pesquisando e propondo ações que
contribuam para a formação de professores leitores proficientes.
Nesse cenário, o papel das disciplinas pedagógicas em um curso
de formação específica pode também vir a contribuir mais para a
formação do professor.
Ressaltamos que é nesse contexto da sala de aula, que
se proporciona a construção identitária pessoal e profissional do
aluno. Moita Lopes (2006b) diz que nossas identidades sociais
são construídas por meio de nossas práticas discursivas com o
outro. Citando Shotter e Gergen ele explica que “as pessoas têm
suas identidades construídas de acordo com o modo através do
qual se vinculam a um discurso - no seu próprio e nos discursos
dos outros” (MOITA LOPES, 2006b, p.32).
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Entendemos que uma das competências mais
importantes a ser desenvolvida entre os alunos, é a da leitura.
Uma das maiores deficiências, senão a maior, entre os estudantes,
é o ato de ler. As escolas, principalmente as públicas, ensinam
a decodificar as palavras, sem dar o devido significado a elas.
Para que isso não ocorra é preciso que, compreender, interpretar
e, relacionar, sejam as primeiras ações a serem realizadas pelos
professores para ensinarem seus alunos a ler. Concordamos com
Kleiman quando diz: “todos sabemos que o bom leitor é aquele

que lê muito, e que gosta de ler. Também sabemos que o fracasso
contínuo desencoraja até ao mais entusiasta” (2004, p. 8). Apesar
de todas as dificuldades, as escolas desenvolvem seus projetos de
leitura, porém, observa-se que não satisfazem os objetivos.
Partimos do pressuposto de que a leitura funciona
como um processo permanente na vida do indivíduo, uma
habilidade que deve ser adquirida desde cedo e constantemente
executada de várias maneiras. O ser humano lê para compreender
a vida ao seu redor, para conhecê-la, para ter prazer ou para
sanar alguma curiosidade. Segundo Koch e Elias (2006, p.19),
“São, pois os objetivos do leitor que nortearão o modo da
leitura, em mais tempo ou menos tempo; com mais atenção
ou menos atenção; com maior interação ou menor interação,
enfim”. As autoras (p. 12) se fundamentam numa “concepção
sociocognitivo-interacional de língua, que privilegia os sujeitos e
seus conhecimentos em processos de interação”. Elas apontam
que “o lugar de interação é o texto, cujo sentido “não está lá”,
mas é construído, considerando-se que o leitor, durante todo
o processo de leitura, deve assumir”, conforme Bakhtin, uma
atitude “responsiva ativa” (KOCH e ELIAS, 2006, 12).
Nesse contexto, o professor ao trabalhar com leitura
deve ativar o conhecimento do aluno por meio de determinadas
perguntas que tenham relação com o que vai ser lido. Deve
levar o aluno a distinguir o essencial do que é pouco relevante,
esquematizando uma hierarquização, construindo o significado
global do texto, levando o aluno a utilizar a leitura por prazer, e
não por obrigação. Concordamos com Renda e Tápias-Oliveira
(2007, p. 325) quando relatam que: “o conhecimento adquirido
por meio de atividades obrigatórias acaba na própria sala de
aula, enquanto que os conhecimentos por prazer perpetuamse em interações sociais e extra-classe”. Ainda nessa mesma
perspectiva, Kleiman, citando Bellenger diz:
Ler é identificar-se com o apaixonado
ou com o místico. (...) Ler é muitas
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vezes trancar-se (no sentido figurado). É
manter uma ligação através do tato, do
olhar, até mesmo do ouvido (as palavras
ressoam). As pessoas lêem com os seus
corpos. Ler é também sair transformado
de uma experiência de vida, é esperar
alguma coisa (KLEIMAN, 1996, p.15).
Belllenger evidencia que “ler é um sinal de vida, um
apelo, uma ocasião de amar sem a certeza de que vai amar”. Para
ele, “pouco a pouco o desejo desaparece sob o prazer”. Portanto,
a escola precisa adotar as concepções do saber lingüístico e as
novas estratégias de leituras. As aulas de leitura serão eficientes na
medida em que o professor “criar condições para que os alunos
possam apropriar–se de características discursivas e lingüísticas
de gêneros diversos, em situações de comunicação real” (LOPES
ROSSI, 2002, p. 30).
Concordamos com Lopes Rossi, pois numa sociedade
globalizada e tecnológica, as escolas precisam desenvolver nos
alunos as habilidades intelectuais no que tange à leitura e à
escrita, para garantir a eles o domínio e a habilidade da leitura
e da escrita. Assim teremos no futuro leitores proficientes e a
garantia do exercício da cidadania e do acesso aos bens culturais
e à inclusão social.
Bakhtin percorre a relação entre o uso da linguagem
e os enunciados para chegar ao conceito de gênero discursivo.
“Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao
uso da linguagem” (p. 261) e isso se faz “em forma de enunciados
(orais e escritos) concretos e únicos” (p. 261), produzidos por
integrantes de determinado grupo. Esses enunciados refletem/
refratam3 “as condições específicas e as finalidades de cada
3
Segundo Tápias-Oliveira (2006, p.70), para Bakhitn, esses conceitos
referem-se ao que é aceito integralmente (há reflexo) e ao que é aceito
parcialmente ou negado (refração) pelo interlocutor na vivência social.
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referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo
estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais,
fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua
construção composicional” (BAKHTIN, 2006, p. 261).
Os enunciados se materializam nesses três elementos
(construção composicional, estilo e tema) e são marcados
pelas particularidades de cada um que determina a esfera da
comunicação: “Evidentemente, cada enunciado particular é
individual, mas cada campo de utilização da língua elabora
seus tipos relativamente estáveis de enunciados, aos quais
denominamos de gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2006, p.
261-262).
Nesta pesquisa, consideramos como tema (conteúdo
abordado por cada indivíduo em seu enunciado, como explica
Tápias-Oliveira (2006, p. 71), referenciada em Bakhtin), o
sentido que cada aluno produz nos excertos. O conteúdo das
manifestações dos alunos é observado nos excertos, em que
comentam as questões abordadas em sala de aula, as quais
refletem e/ou refratam as atividades propostas.

2. A METODOLOGIA DA PESQUISA
A metodologia adotada na pesquisa foi do tipo qualitativa,
de natureza etnográfica e de cunho interpretativista. Iniciamos
falando do ambiente da sala de aula focando a Pesquisa
Etnográfica. Nesse contexto, referendamos-nos em Moita Lopes
(2006a) que diz,
A etnografia na sala de aula é uma
DESCRIÇÃO narrativa dos padrões
característicos da vida diária dos
participantes sociais (professores e

89

alunos) na sala de aula de línguas na
tentativa de compreender os processos
de ensinar/aprender línguas. (MOITA
LOPES, 2006a, p. 88).
Segundo o autor, é necessário o professor tomar parte
da aula como um “observador participante” seja em entrevistas,
seja nas escritas de diários, para registrar o que acontece na sala
de aula, em que seqüência (a organização dos acontecimentos).
Dessa maneira, os diários de aprendizagem parecem ser bastante
coerentes sobre a formação dos professores, pois foram os
diários de aprendizagem os grandes responsáveis pelo estudo em
sala de aula, ou seja, o corpus de pesquisa.
Entendemos o diário como um instrumento de pesquisa
que proporciona o ecoar de “vozes que fornecerão possibilidades
de construção de conhecimentos dos sujeitos” (LIBERALI, 1999,
p. 5); uma ferramenta de reflexão e organização de enunciados
elaborados pelos alunos, por meio de uma atividade docente.
Concordamos com Tápias-Oliveira (2006), ao dizer que entende
o diário:
Como um instrumento, um artefato
cultural, uma ferramenta que auxilia os
alunos em sua construção identitária, ao
propiciar-lhes um espaço-tempo para
o pensar sobre o mundo figurado do
Ensino Superior, em que estão inseridos,
para sua formação profissional.
(TÁPIAS-OLIVEIRA, 2006, p. 108).
Machado (1998), Liberali (1999), Romero (2003), e
Tápias-Oliveira (2006), cada uma com seu enfoque, concordam
no uso do diário como instrumento para proporcionar uma
reflexão crítica. Concordamos com esse enfoque: para nós, os
diários se justificam na formação dos alunos, futuros professores,
por levá-los a uma reflexão crítica, quando ainda em formação.
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2.1
O CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO E DOS
PARTICIPANTES
A pesquisa foi realizada na Universidade Estadual Vale
do Acaraú, no Estado do Pará, com alunos universitários que
cursam o terceiro semestre do Curso de Língua Portuguesa, no
decorrer das aulas de Gestão da Sala de Aula.
Essa instituição teve início na cidade de Belém, Estado
do Pará, no ano de 2001, com o Curso de Pedagogia em Regime
Especial, destinado aos professores de séries iniciais que não
possuíam curso superior. Ela emergiu como alternativa de
formação de professores em serviços que, com a promulgação
da Lei nº 9394/96, em seu artigo 62, foram obrigados, até o final
da década 1996/2006, a ter uma formação de nível superior.
Uma parcela dos universitários está afastada do ambiente
escolar há muitos anos e apresenta alguns problemas de leitura
e produção textual, o que nos faz hipotetizar que poucos têm
contato com leitura e escrita de forma mais sistemática. São
alunos trabalhadores, alguns de baixa renda, na faixa etária entre
25 a 50 anos, residentes em diferentes bairros de Belém.
2.2 O DIÁRIO COMO UM INSTRUMENTO DE
PESQUISA
Entendemos o diário como um instrumento de pesquisa
que proporciona o ecoar de “vozes que fornecerão possibilidades
de construção de conhecimentos dos sujeitos” (LIBERALI, 1999,
p. 5); uma ferramenta de reflexão e organização de enunciados
elaborados pelos alunos, por meio de uma atividade docente.
Segundo Liberali, Magalhães e Romero (2003: p. 143),
Os diários, na formação de professores,
podem ser realizados como reações a
materiais lidos, palestras, seminários,
projetos sobre desenvolvimento de
materiais, observações de sala de aula
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e preparações de cursos (PORTER
et al. 1990). Esses diários agem como
documentários que estimulam elevados
graus de pensamento e uma crescente
conscientização sobre os valores
pessoais e as teorias implícitas nas ações
dos praticantes.
De acordo com a autora, os diários seriam os
instrumentos mediadores desse processo de aprendizagem,
pois o diário age como ferramenta na organização de processos
mentais. Tápias-Oliveira (2006), entende o diário:
Como um instrumento, um artefato
cultural, uma ferramenta que auxilia os
alunos em sua construção identitária, ao
propiciar-lhes um espaço-tempo para
o pensar sobre o mundo figurado do
Ensino Superior, em que estão inseridos,
para sua formação profissional.
(TÁPIAS-OLIVEIRA, 2006, p. 108)
No dizer de Tápias-Oliveira, o diário, assim entendido,
configura-se em um diário de aprendizagem, pois foi proposto e
realizado com a intenção de se auto perceber durante os processos
de aprendizagem, ou seja, para possibilitar.
Aos alunos se exercitarem como
observadores críticos de si mesmos,
do contexto de aprendizagem, do
conteúdo, das relações sociais existentes
durante as atividades, (2006, p. 112),
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Além de permitir que se instaure o “processo de
construção identitária decorrente dessa auto-observação da
aprendizagem, durante as aulas” (p. 112). Liberali, Romero,
Machado e Tápias-Oliveira, cada uma com seu enfoque,
concordam no uso do diário como instrumento para proporcionar
uma reflexão crítica.

2.3 ANÁLISE DOS DADOS
A seguir, apresentaremos a análise dos diários, tendo
como foco os excertos dos alunos. Observaremos, conforme
expusemos na Introdução do trabalho, as “marcas lingüísticas
reveladoras da construção identitária dos alunos”, Nesse sentido,
para efetuarmos a análise, não estaremos observando o que é
dito, mas como o que é dito é dito. Assim, reportaremos a TápiasOliveira (2006), que realizou seu trabalho análise da construção
identitária de seus sujeitos de pesquisa. Os itens que sublinhamos
nos enunciados serão os itens sobre os quais teceremos a
discussão.

(1) Atividade: O método de leitura intensiva do texto do fascículo
- Interações fundamentais.
O tema despertou um certo interesse a respeito da interação
professor-aluno e aluno-aluno. Mostrando que a sala de aula
é o local da reciprocidade, uma vez que na sala de aula estão
envolvidos três elementos: o conteúdo, o professor e o aluno.
Essa troca de conhecimentos faz com que a interação
contagie a todos e a sala de aula torna-se um espaço acolhedor,
pois é convivendo com os seus semelhantes que o ser humano é
educado e se educa.

Nesse excerto (1), o Sujeito acima comenta sobre
a interação que pode existir na relação aluno-professor e o
interesse despertado através dessa interação pela troca de
conhecimentos, tornando o espaço da sala de aula acolhedor.
Para Oliveira (1993, p.26), referenciando-se em Vygotsky,
mediação em termos genéricos é o processo de intervenção
de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa,
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então, de ser direta e passa a ser mediada, por esse elemento.
No diário, percebemos que a interação entre indivíduos, no
processo da troca de saberes, propicia a consciência do sujeito a
respeito desse processo e das habilidades, estratégias e recursos
necessários para o desempenho efetivo de uma tarefa. O sujeito
evidencia isso ao expor, no tempo passado, o que foi vivido
na sala de aula (“despertou”) e trazendo a experiência vivida
para o tempo presente de racionalização sobre o que foi vivido
(“faz”, “torna-se”, “é”).

(2) Excerto. Atividade: socialização do painel integrado
Os alunos expõem sua opinião sobre diferentes assuntos
e discutem a respeito deles. Podemos utilizar tal dinâmica em
todas as séries e escolas, aproveitando também para aplicar o
diário de aprendizagem junto à prática.
Durante a exposição de vários assuntos e discussões dos
mesmos, percebemos o quanto é importante à leitura e a escrita
no que diz respeito ao ensino.

No Sujeito acima (excerto 2) menciona a socialização
do painel integrado como uma dinâmica a ser aproveitada em
todas as séries e escolas, ressaltando ainda, a importância da
leitura e da escrita para a educação. No primeiro parágrafo
percebemos uma autopercepção gerando a consciência e
mudança de percepção da vida profissional do enunciador
quando afirma usando do verbo em primeira pessoa do plural
que: “podemos utilizar tal dinâmica em todas as séries e escolas”,
dando a entender que no futuro poderá utilizar a dinâmica
estudada. Observamos ainda um reforço de crença na fala do
enunciador quando fala que o diário de aprendizagem também
poderá ser utilizado — o que denota seu amadurecimento na
percepção de uma ferramenta nova na/para a aprendizagem.
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Assim, nesse excerto percebemos uma mudança de crença,
quando o sujeito se propõe a utilizar no futuro, novas praticas
em suas aulas, bem como, o reforço na crença da importância
das práticas de leitura e escrita no ensino.

(3)

Atividade: Leitura para apresentação em seminário
Hoje reunimos as equipes e discutimos os temas do
seminário a ser apresentado, contribuindo para um bom
entrosamento entre professor e aluno, mostrando que é
importante saber escutar o que o outro fala, tornando o
encontro muito agradável, e aprendendo com os conhecimentos
de todos.(...)
É evidente que nós professores somos os mediadores para
que nossos alunos percebam que a sala de aula não é só um
espaço que possui quatro paredes e um quadro negro. O
professor inovador procura mostrar que esse espaço específico
é o lugar onde todos os dias as experiências são trocadas, os
afetos são sentidos e a interação contagiante (...).

Percebemos nesse excerto, que o Sujeito se apresenta
otimista em relação à discussão realizada com colegas e o
professor na sala de aula. Em seu ponto de vista, o estudo
em grupo é altamente positivo a partir do momento em que a
sala de aula torna-se um espaço de interação e construção de
conhecimentos através dos discursos dos participantes, o que é
mostrado através dos verbos no gerúndio: “contribuindo para
um bom entrosamento”, “tornando o encontro muito agradável”
e “aprendendo com os conhecimentos de todos”.
Em seguida o aluno relata o seu entusiasmo quando se
refere à interação e ao novo olhar que passou a ter em relação
à escola. Mostra-nos ainda, que um professor inovador pode
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transformar o espaço da sala de aula (quatro paredes e um quadro
negro), em um espaço de troca de experiências e de troca de afetos:
“as experiências são trocadas, os afetos são sentidos e a interação
contagiante”. Notamos no discurso do aluno uma visão ideológica
positiva da escola, dessa forma apresentando uma avaliação baseada
na afetividade e nos sentimentos, expressando opiniões positivas,
refletindo valores e construindo novos saberes. Silva (2007, p. 242)
explica que:
Para identificar, analisar e compreender as
interações existentes entre o processo de
construção da identidade profissional e o
processo mais global de formação pessoal
é necessário considerar a pessoa como
um suporte afetivo de relações entre os
vários espaços nos quais se desenvolvem
as diversas facetas de sua vida.
Concordamos com a autora, ao mencionar que a
identidade profissional vai se desenhado aos poucos ao se
estabelecer entre as diversas interações, pois o processo de
construção da identidade profissional vai se estabelecendo ao
interagir com vários segmentos, entre eles a escola, por meio das
relações sociais, culturais e afetivas.

3. CONCLUSÃO
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Apesar dos poucos dados apresentados nesse artigo,
percebemos que a interação entre indivíduos, no processo da troca de
saberes, determina em um dos sujeitos a percepção das habilidades,
estratégias e recursos necessários para o desempenho efetivo de uma
tarefa. Em seguida, evidenciamos ainda uma mudança de crença ao
afirmar que: “no futuro adotará esta nova prática em suas aulas”,
reforçando assim, a importância da utilização dessa ferramenta de
trabalho dentro da atividade pedagógica.

Por fim, identificamos num terceiro sujeito, uma
autopercepção gerando a consciência e mudança de percepção da
vida profissional de outro enunciador que, para manifestar-se, utiliza
o verbo na primeira pessoa do plural: “podemos utilizar tal dinâmica
em todas as séries e escolas”, isso nós dá a entender que o sujeito
colocará em prática esse tipo de dinâmica, estudada em seu processo
de construção da identidade profissional, interagindo com vários
segmentos, entre os quais a escola, dentro de suas relações sociais
culturais e afetivas.
Neste artigo, discutimos algumas teorias que favorecem
a aprendizagem do sujeito, por meio da utilização do diário
de aprendizagem como um instrumento de reorientação,
sistematização e reflexão. Apresentamos um recorte dos resultados
de uma pesquisa mais ampla. Analisamos os excertos à luz das
teorias que embasaram o trabalho, respondendo, questionando e
refletindo no momento da elaboração dos diários. Acreditamos que
esse estudo atingiu os objetivos propostos, entre eles: o impacto
positivo que a disciplina proporcionou aos alunos por meio dos
enunciados efetuados pelos alunos no decorrer das aulas; as
observações dos sujeitos sobre as situações vivenciadas por meio
de estudo em grupo, de pesquisas; as discussões; as reflexões; os
debates; as divergências de opiniões, etc. Isso tudo registrado nos
diários dos sujeitos, que são pequenas amostras de mais uma etapa
em sua construção identitária.
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RESUMO: Este estudo tem como finalidade
expor uma concepção de práxis associada a um
conjunto de aspectos teóricos presentes nos processos da formação de professores, lastreada em
uma visão social, histórica, crítica e criativa. A
finalidade deste construto teórico é propor um
fundamento transformador para a formação de
professores e educadores, potencializando-os
como possíveis protagonistas de mudanças estratégicas nos contextos em que suas atitudes se objetivam. No que tange à concepção de Práxis este
estudo traz ao debate elementos de pensadores
dos primórdios da filosofia grega, aqui associados
a elementos do pensamento de Karl Marx e seus
desdobramentos em Adolpho Sanchez Vasquez e
Mário Barbosa. A ótica histórico dialética dessa
concepção de Práxis é ponderada em suas dimensões de: a) fonte basilar em que a captura de saberes auxilia na formação consistente e transformadora, b) como instrumental do conhecimento
para articulação de saberes críticos e criativos c)
como teleologia de teor transformador, ainda que
na forma de potencialidade, posto que cabe aos
sujeitos histórico-sociais o “volos”, o “ethos” e
a decisão de aplica-los nas mudanças ensejadas
em suas sociedades envolventes. O ponto de
partida é o manancial de experiências acumulado por 30 anos na trajetória de dois profissionais
de Serviço Social no exercício de suas profissões,
especificamente na formação de Educadores e,
mais especificamente, de professores. Trajetórias
inicialmente separadas e em determinado momento associadas por circunstâncias profissionais
na gestão de Políticas Públicas de Municípios do
Nordeste Paraense, na Amazônia Atlântica.

ABSTRACT : This study aims to expose a praxis of design associated with a number of theoretical issues involved in the processes of teacher education, backed by a social vision, historical,
critical and creative. The purpose of this theoretical construct is to
propose a transformer foundation for teacher training, empowering them as possible protagonists of strategic changes in the contexts in which their attitudes aim. Regarding the design of Praxis
this study brings to the debate thinkers elements of early Greek
philosophy, here associated with elements of the thought of Karl
Marx and its consequences in Adolpho Sanchez Vasquez and Mario Barbosa. Optical historical dialectic of this concept of praxis
is weighted in its size: a) basic source of knowledge capture for
consistent training and manufacturing, b) as instrumental knowledge to articulate critical and creative knowledge c) as teleology
transformer content , albeit in the form of potential, since it is for
historical and social subjects the “Volos”, the “ethos” and the decision to apply them in targed changes in their surrounding societies.
The starting point is the accumulated wealth of experience for
30 years in the path of two social work professionals in the line
of duty, specifically in training educators and, more specifically,
teachers. Initially separate paths and at some point associated by
professional circumstances in the management of public policies
of Municipalities of Pará Northeast, Atlantic Amazon.
Palavras-chave: Práxis; Transformação Social; Educação; Formação de Professores, Cidadania, Participação Popular, Políticas Públicas.

1. INTRODUÇÃO
Há uma variedade de concepções de práxis sendo usada
para consubstanciar o contexto da formação humana, em especial
a formação de educadores. No entanto lançar mão da perspectiva
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sócio-histórica que esse complexo temático oferece não é uma tarefa tão simples. Os elementos estruturantes da práxis demandam
movimentos metodológicos específicos para a própria apreensão
conceitual, quanto para sua utilização no campo filosófico e, ainda
em sua reverberação nas práticas sociais. A título de exemplo o
campo de partida de sua utilização é crucialmente a objetividade
da realidade a ser estudada em uma espiral de análise que vai traduzindo a concreticidade até a reflexão teórica mais aperfeiçoada
possível do tema. Deflagra-se da informação sensorial disponível
à flor da superfície, da camada externa do tema na direção de suas
conexões mais profundas e elaboradas mentalmente em busca do
concreto, da essencialidade, do núcleo central que o fato, o fenômeno subsume ou encerra em sua centralidade.
O presente estudo recorre a esse complexo temático por entender que ele é o que mais se aproxima da noção de uma prática social transformadora, e que, portanto, fundamentaria mais adequadamente a formação de professores comprometidos com as mudanças
e transformações sociais. Marx e Vasquez dedicam-se à digressão
desses aspectos metodológicos da práxis sempre em correlação com
fenômenos históricos e reais da sociedade de seus tempos.
De igual modo, dois outros autores dedicaram-se a correlacionar a práxis a contextos bem específicos que nos interessa neste texto: o pensamento e as análises de Karel Kosik, no
tocante às apropriações dialéticas da práxis sobre a realidade
concreta e como estas estão relacionadas à vida do homem em
sociedade e, ainda, Mário Barbosa, na relação que este autor faz
com a institucionalidade que envolve a formação de educadores.
No tocante à relação entre os aspectos da formação humana e da educação presente neste debate coube aos autores
deste estudo o maior volume de contribuição, exatamente na
associação com os conteúdos teóricos imanentes aos processos
educacionais e seus impactos.
Paulo Uchoa foi por nove anos técnico da Fundação do
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Bem Estar Social do Pará, de 1982 a 1991, onde exerceu sua
função no Centro Alternativo de Cultura, um centro dedicado
a colaborar no processo de formação de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, sociólogos, monitores de Centros Sociais
Urbanos, Centros de Convivência, Creches, Centros de Reeducação de Crianças e Adolescentes Infratores. O serviço consistia
em Oficinas Vivencias de Arte, Educação e Dinâmicas de Grupo
utilizando as linguagens das artes do Teatro (corporal e de bonecos), Música, Dança, Cinema e Vídeo.
Após essa experiência na FBESP, Paulo Uchoa, passou a
usar os instrumentais na formação de Assistentes Sociais no Curso
de Serviço Social da UFPA – Departamento de Políticas e Trabalhos Sociais por 13 anos. Hoje continua exercendo essas mesmas
atividades em Oficinas de Formação em diversas áreas de Políticas Públicas. Importante frisar que nos últimos 20 anos alternou
experiência como técnico e como gestor à frente de diretorias de
órgãos públicos e ainda de uma Organização Não Governamental
denominada Instituto Práxis – Planejamento, Gestão e Cursos.
Por sua vez, Márcia Jorge, exerceu suas atividades profissionais à frente de organismos da Política da Mulher, como
Coordenadora Estadual de Promoção dos Direitos da Mulher
e ainda como Coordenadora Municipal desta política de gênero no município de Bragança Pará, onde coordenou oficinas e
seminários de organização dos movimentos sociais de defesa e
igualdade de gênero. Contudo é importante frisar sua experiência
como gestora à frente da Secretaria de Planejamento do Município de Bragança, onde desenvolveu amplo processo participativo
de construção das pré- conferências e Conferência da Cidade
com metodologia critico criativa que resultou na reelaboração dos
instrumentos de planejamento da cidade. O principal resultado,
no entanto, foi a formulação de projetos apresentados aos ministérios do governo federal e projetos para as emendas parlamentares. Márcia Jorge também exerce a função de Coordenadora
de Extensão do NUPEX – Núcleo de Pesquisa e Extensão da
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ESMAC – Escola de Ensino Superior Madre Celeste; é também
Coordenadora do Fórum de Enfrentamento à Violência contra a
Mulher de Ananindeua Pará, a terceira maior cidade da Amazônia.
As duas trajetórias se cruzam exatamente nas Oficinas da Conferência da Cidade em Bragança, resultando em
radicalização da participação popular em todas as etapas
do planejamento, execução e avaliação da Conferência
e ainda na conversão das contribuições dos moradores
participantes do processo em projetos e em conteúdo da
reelaboração do PPA – Plano Plurianual e do Plano Diretor
da Cidade. Portanto, há assim uma expertise de núcleo
comum na compreensão de uma práxis transformadora
e focada na formação de educadores ou lideranças de
movimentos sociais que no presente estudo pretende-se
sistematizar como uma ferramenta de contribuição para a
formação de professores.
Atualmente os dois profissionais são consultores do Instituto
Práxis, organização parceira da ESMAC e prestam serviços de
consultoria em municípios da região nordeste do Pará.

As bases práticas como partida do movimento da
Práxis do Conhecimento
A formulação central deste estudo sobre a práxis é que
trata-se de: “ato refletido, atitude; o movimento dialético em
forma de espiral que dá unidade e dinâmica entre prática e teoria, impulsionado da ação para a reflexão onde a análise o reorganiza, critica, julga e o sente, para voltar à prática originária
mais amplo e enriquecido a fim de transformá-la , ao mesmo
tempo em que também a amplia e a enriquece.”
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Segundo Vasquez (1977), Marx desenvolveu o conteúdo relacionado entre a práxis e o conhecimento em sua obra Manuscritos
(1844) onde a prática é o fundamento da unidade entre o homem e
a natureza e da unidade sujeito-objeto. Segundo esse raciocínio se a
práxis é elevada à condição de fundamento de toda a relação humana, a relação prática sujeito objeto no plano do conhecimento tem
que se inserir no próprio horizonte da prática.(p. 149).
As oficinas com as atividades de formação realizadas ao
longo das três décadas já citadas, pelos autores deste estudo, são
as práticas de onde emerge a presente reflexão teórica. Em seus
primórdios, continham apenas a intenção de “instrumentalizar”
os participantes, “ensinando-os” a manejar outros grupos com
recursos da dinâmica de grupo, com jogos de teatro, de música
e áudio visuais. A resultante era sempre um “treinamento” ou
um evento de “capacitação” onde os participantes angariavam
um acervo de técnicas ou conteúdos para tornar mais atraente o
trabalho de grupo. Seminários, mesas redondas e palestras com
material ilustrado também compunham a forma de tornar menos
enfadonha e conservadora a exposição dos temas.
Numa etapa mais avançada, o apoio de textos de autores
que discutiam cada uma das temáticas, alicerçavam as oficinas e
seminários, na busca de fundamentação para as vivências, geralmente seguidas de debate onde não somente a opinião dos participantes vinha à discussão, como também, a visão dos autores
escolhidos na maioria das vezes pela atualidade e pela efervescência dos paradigmas aos quais se filiavam. Nessa etapa cada
técnico “oficineiro” ou expositor se encarregava de sua especialidade, de selecionar as atividades, bem como os textos de apoio
ou técnicas de fundamentação.
Anda recorrendo a Vasquez esse movimento de ampliação da visão metodológica que a tem consequências profundas
no terreno do conhecimento, sendo que a práxis aparece, então,
como fundamento, critério de verdade e como finalidade do conhecimento. (p. 149).
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Um passo adiante foi a percepção de que era necessário
planejar em conjunto, conceber as oficinas e atividades, com a troca prévia entre os especialistas sobre as temáticas a serem abordadas junto aos grupos de participantes das oficinas de formação. A
dimensão multidisciplinar avança na direção da interdisciplinaridade. No entanto, cada especialista, continua com seus “nichos”
de conteúdos e percepções.
Um próximo passo foi perceber que os temas deveriam vir
da escuta, das sugestões e das necessidades levantadas junto aos
participantes das oficinas de formação, fato esse que demandava a
preparação de enquetes, levantamentos, rápidos e o uso de instrumentos de pesquisa para que as temáticas das oficinas não fossem
resultado da especulação teórica dos “ministrantes”. Frise-se que a
dicotomia entre “formadores” e “formandos” acha-se bem acentuada. A convivência entre os sujeitos do processo de formação só
achava fluxo através dos instrumentos de pesquisa.
O acúmulo de experiência progressivamente vai induzindo os “formadores” a buscarem a transdiciplinaridade, onde cada
“especialista” traz para a o centro do planejamento seus conteúdos
e percepções, mas também permite que os outros “formadores”
troquem parcialmente essas especialidades entre si e experimentem conduzir em conjunto as atividades das oficinas. No entanto,
o grande avanço tratou-se da troca vivencial entre “formadores” e
“formandos” quando estes perceberam que possuíam cada “lado”
as duas dimensões em andamento: a de educadores e educandos
simultaneamente. Formadores e formandos eram protagonistas
da mesma realidade de formação e tinham muito a trocar. Obviamente essa constatação não exime o “formador” de sua responsabilidade mais ampla, mas certamente democratiza e distribui o
respeito no espaço relacional da formação.
Destaca-se também o peso da realidade que é trazida para
esse espaço relacional de formação por ambos protagonistas: as
informações da realidade são acolhidas e traduzidas pelos filtros
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sensoriais, elevadas à condição de conhecimento pelos filtros críticos, alçada ao status mais elevado de critérios pelos códigos de valores e mais profundamente ao quadro de “virtudes” dos sentimentos
do grupo. Essa movimentação é mediada pelo “formador”.
Então, para converter-se a prática em fundamento, em
critério de verdade e finalidade do conhecimento, estas duas posições tem que ser transcendidas do mesmo modo que não se
pode admitir, conforme o papel decisivo da práxis, uma teoria
idealista do conhecimento como também não se pode admitir
uma teoria realista como a do materialismo tradicional.
Assim a Práxis tomada aqui em sua síntese, (nem a tese
do idealismo, nem a antítese do materialismo) tem muito por
contribuir para o campo pedagógico, principalmente no que tange a formação de professores, visto que sua fundamentação é
rica em elementos críticos ao que se pensa da relação teoria e
prática na educação contemporânea.

A relação entre práxis e conhecimento
Ao longo do trajeto em que as sociedades humanas vão
se tornando cada vez mais complexas, os grupamentos humanos
vão interpondo entre si e as forças da natureza, seus instrumentos. Desde o arado rudimentar, machadinhas de pedra, arco e
flecha, passando pela invenção da roda, da pólvora, das caravelas,
das máquinas a vapor, até a alta tecnologia das aeronaves e telecomunicações do mundo contemporâneo.
“O objeto do conhecimento é produto da atividade humana, e como tal, não como mero objeto de contemplação, é conhecido pelo homem. O conhecimento é o conhecimento de um
mundo criado pelo homem, isto é, inexistente fora da história, da
sociedade e da indústria”.(p.152).
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Para Marx, conhecer é conhecer objetos que se integram
na relação entre o homem e o mundo, ou entre o homem e a
natureza, relação esta que se estabelece graças à atividade prática
humana. Fora essa fundamentação está a natureza exterior que
ainda não é objeto da atividade prática e enquanto assim permanecer será uma coisa em si, exteriorizada ao homem, destinada
a transformar-se em objeto da práxis humana e, portanto, em
objeto de conhecimento. (idem).
Marx segundo descreve Vasquez, concebe o conhecimento em relação à atividade como conhecimento de objetos
produzidos por uma atividade prática, da qual a atividade pensante, da consciência, não pode ser separada.(idem). A prática é
o fundamento e limite do conhecimento e do objeto humanizado
que, como produto da ação, é objeto do conhecimento.(idem)
Vasquez descreve que Marx é bastante explícito ao afirmar
que a práxis é o fundamento do mundo em que hoje vivemos e nos
desenvolvemos, pois é precisamente por ser fundamento do mundo
real que hoje existe, que a práxis proporciona à ciência, ao conhecimento, não só a sua finalidade como seu objeto.
Essa relação complexa entre grupamentos humanos
e a natureza, mediada pelos meios de produção, geraram uma
consciência cada vez mais complexa desse contexto. Assim essa
consciência, à medida em que se aprimorava, originando um ser
humano também mais complexo, produzia à sua volta a “urbe”,
a fisionomia, a estrutura do lócus de sua reprodução social, econômica e cultural: A dimensão tangível da cidade.
O entanto o conjunto urbanístico em que as cidades se
transformaram não sobrevive sem a “polis”, a sua dimensão intangível, onde cada história, de cada habitante em suas comunidades,
bairros e distritos ganham significados, sentidos e abstrações simbólicas. Assim a fruição do território edificado, onde as estruturas
se erigem, precisa abrigar a dimensão humana em suas essencialidades, com suas diferenças culturais, com seus valores específicos.
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A urbe está intimamente entrelaçada à polis. Os prédios,
casarios, logradouros, ruas, avenidas, materializam-se no território, mas carecem dos sentidos da humanização. A polis é exatamente essa atribuição de sentidos, significados e sentimentos à
urbe. É seu usufruto através dos serviços. É sua fruição através
da cultura, das paixões e valores.
A cidade requer a práxis do trabalho da engenharia e da
arquitetura, mas requer com o mesmo grau de importância, a
práxis da educação e da arte, a práxis das relações sociais, a práxis
da política. Exatamente nesse contexto da diversidade de práxis é
que se insere a educação.
Segundo a concepção do materialismo histórico-dialético de Marx a transformação do homem não se reduz a um trabalho de educação de uma parte da sociedade sobre a outra, e
para ele, as circunstâncias fazem os homens mudarem e preconiza que o educador, por sua vez, também precisa ser educado.
A idéia de transformação social está presente na obra de
Marx no sentido de que a práxis age como meio de transformação da sociedade e propõe a sua real finalidade:
A educação permite que o homem passe
do reino das sombras, da superstição, para
o reino da razão. Educar é transformar a
humanidade. A tarefa de transformar a
humanidade fica nas mãos de educadores
que, por sua vez, não se transformam a si
mesmos, e cuja missão é transformar os
demais. (VASQUEZ, 1977 p.158-159).
Para Vasquez a responsabilidade dos educadores sobre a
sociedade deve ser analisada criticamente em cada momento ao
longo da história onde para ele essa concepção de transformação da sociedade acarreta a idéia do homem como uma matéria
passiva que se deixa modelar pelo meio ou por outros homens.
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“A atividade só é reconhecida por uma
parte da sociedade(...) e, por outro lado,
é reduzida a uma atividade pedagógica,
à influência que os educadores exercem
sobre os educandos”. (idem, p.159).
Para o materialismo histórico de Marx, os educadores são
os responsáveis pelas transformações da sociedade e, portanto,
os verdadeiros sujeitos da história. Mas eles mesmos não são
imunes às transformações sociais, não existindo dualismos entre
educadores e educandos, divididos em homens ativos e passivos,
e implica em uma práxis incessante, tanto do objeto quanto do
sujeito, e, portanto jamais poderá haver educadores que não necessitem ser educados. (MARX apud VASQUEZ, 1977, p. 160).
Para Vasquez, a práxis é o fundamento do mundo em que
hoje nos desenvolvemos, e por ser justamente o fundamento do mundo real que hoje existe, a práxis proporciona à ciência, ao conhecimento, não só a sua finalidade como o seu objeto. O que ele nega
realmente, é que o conhecimento seja mera contemplação, à margem
da prática; consequentemente, o conhecimento só existe na prática.
A ação transformadora da realidade tem um caráter teleológico, mas os fins que se pretendam materializar estão, por
sua vez, condicionados, e tem por base o conhecimento da realidade que se quer transformar.
Segundo Vasquez (1977), é na prática, e através dela, que
o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno de seu pensamento, e é através da prática
sobre as coisas que se demonstra se nossas conclusões teóricas a
respeito delas são ou não verdadeiras.
Portanto, a concepção de práxis em um sentido verdadeiramente transformador, é a real preocupação da filosofia crítica
do materialismo histórico-dialético de Marx, analisada por Vasquez e da qual este estudo se ocupará no item a seguir.
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A compreensão da práxis se faz necessária devido ao caráter de concreticidade frente à realidade que se apresenta no
papel exercido pelos professores em relação ao que se intenta
ou se pretende atingir no campo educacional, ou seja, os alunos.
Para isso, buscam-se as fundamentações teóricas neste campo
baseando-se além dos estudos de Marx e Vasquez, as análises
de Kosik, as quais complementam e enriquecem os conceitos
desenvolvidos pelos primeiros.
Os estudos de Vasquez relacionados à práxis e baseados nas
concepções de Marx compreendem que toda práxis é uma atividade, mas nem toda atividade é práxis. Esta afirmação é de extrema
importância para poder entender o lugar comum que se tornou o
sentido da práxis na atualidade, assim como o seu uso indevido por
alguns autores do campo educacional para justificar as suas teorias, e
que tem sua análise estruturada e aprofundada em Vasquez.
A práxis é vista como atividade real, objetiva ou material,
que age e transforma o meio. A atividade material do homem
transforma o mundo natural e social para fazer dele um mundo
humano. A práxis é a ação exercida pelo homem sobre um meio
natural, ação esta que o transforma realmente, objetivamente,
concretamente e materialmente para sua satisfação humana.
A diferença, distinção da atividade humana com as demais é o caráter da consciência, sendo que o resultado existe duas
vezes: o ideal (existe idealmente, que se deseja obter) e o real (é
aquele que se obtém realmente).
A finalidade imediata da atividade teórica descrita por
Vasquez é elaborar ou transformar idealmente e não realmente
essa matéria-prima, para obter como produtos, teorias que expliquem uma realidade presente ou modelos que predizem idealmente uma realidade futura. A atividade teórica proporciona
um conhecimento indispensável para transformar a realidade ou
traçar finalidades que antecipem idealmente sua transformação,
mas num e noutro caso fica intacta a realidade efetiva.
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Karel Kosik pretende em seus estudos analisar a concreticidade e a realidade humana, além de manifestar o papel da
práxis que para ele é o fundamento da ação exercida historicamente pelo homem. Segundo Marx, em uma de suas teses sobre
Feuerbach, “os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de
diferentes maneiras; mas o que importa é transformá-lo”. (MARX&ENGELS, 1996, p.128).
Ao voltar a atenção para o objetivo maior que se pensa da
educação e da importância do papel da formação dos profissionais deste campo, as idéias elaboradas por estes autores são fundamentais e decisivas para uma prática que vise à transformação
social das condições que a realidade apresenta e dos sujeitos que
nela estão envolvidos. O papel da formação dos profissionais da
educação representa e ocupa, na atualidade, um lugar de destaque
e de grande importância e têm sido alvo de inúmeras discussões
entre os estudiosos da área, entre eles Freitas, Scheibe, Baumel,
Klein e Duarte. O que tem sido abordado e evidenciado nestas
discussões é o caráter crítico na formação do educador frente à
sua posição como mero transmissor de conhecimentos teóricos.
Este tema nos remete às concepções do pragmatismo, ou
senso-comum, criticado por Vasquez, para o qual a prática opõese à teoria. A prioridade absoluta para o pragmatismo corresponde à prática, e tanto mais quanto menos impregnada estiver de
ingredientes teóricos.
O ponto de vista do senso comum é o praticismo: prática
sem teoria ou com um mínimo dela. O pragmatismo infere que o
verdadeiro se reduz ao útil e solapa a própria essência do conhecimento. Pragmatismo e marxismo dão sentido diferente à prática: o primeiro ação subjetiva destinada a satisfazer os interesses
individuais; o segundo, ação material, objetiva, transformadora,
que corresponde aos interesses sociais. Kosik (1969) também se
refere a este pragmatismo ou senso comum, o qual se apropria
dos resultados da filosofia e os considera como coisa sua. Mas
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que por não ter percorrido o caminho da filosofia e ter chegado
às suas conclusões sem esforço, não as leva muito a sério e as
trata como coisas óbvias (p. 198).
Partindo dos conceitos e das relações entre teoria e prática pode-se entender que a primeira depende da segunda, na medida em que a prática é o fundamento da teoria, já que determina
o horizonte de desenvolvimento e progresso do conhecimento.
O progresso do conhecimento teórico aparece vinculado com as
necessidades práticas dos homens.
A dependência da teoria em relação à prática, e a existência desta como último fundamento e finalidade da teoria,
evidenciam que a prática, concebida como uma práxis humana
total, tem primazia sobra a teoria; mas esse seu primado, longe
de implicar numa contraposição absoluta à teoria pressupõe uma
íntima vinculação com ela.
Segundo Vasquez, a práxis reflexiva descrita por Marx é a práxis
consciente de sua missão, sua finalidade, sua estrutura, de sua
lei que a rege, assim como das possibilidades objetivas de sua
emancipação. É a consciência da práxis com seu aspecto subjetivo, implicando em consciência das possibilidades objetivas de
transformação social que pode se realizar.
É justamente esta última, a práxis reflexiva, que mais
se aproxima do entendimento deste estudo em se tratando do
campo da formação de professores, dentro da realidade que se
apresenta atualmente nas reformulações das políticas educacionais brasileiras e nas práticas pedagógicas dos educadores como
fundamento para a transformação social que se espera entre as
inúmeras finalidades da educação.
Considera-se que os discursos colocados em evidência no
campo da educação e da formação de professores na atualidade e
que não se originam de uma concepção histórica e crítica frente aos
problemas enfrentados não podem ser legitimados. Julga-se que isso
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ocorre justamente por se apropriarem inadvertidamente de uma vertente filosófica calcada de criteriosa análise e fundamentada como a que se
apresenta na perspectiva do materialismo histórico dialético.
Neste ponto do estudo, cabe ampliar a noção de “conhecimento” para um campo mais amplo do “Saber”, transcedendo o manuseio do conhecimento pela comunidade acadêmica, desdobrando-o
para o universo de educadores, onde se incluem lideranças, membros
de conselhos de políticas públicas e outros cidadãos que não são exatamente professores, mas inscrevem-se como protagonistas da práxis
do saber e da dualidade entre “formandos” e “formadores”
Ao trazer para o centro do debate teórico filosófico o termo
“Saber” é necessário reconhecer a existência de uma miríade de concepções sobre o seu significado. No entanto, o foco desta proposição, não é esgotar essas inúmeras concepções em seus confrontos,
contradições e similaridades, buscando-se desbravar teoricamente
os paradigmas em que os autores transitam com seus interesses sobre o tema, nem tampouco menosprezá-las. O foco em tela é apresentar uma dessas concepções, lastreada na experiência vivencial de
dois profissionais, autores deste estudo, ao acumularem expertise
em oficinas de construção de “saberes” com grupos de educadores,
assistentes sociais, profissionais liberais e sindicalistas, movimento
de mulheres, movimentos comunitários e grupos de organizações
não governamentais no período de 1983 a 2014. Portanto, a emergência dessa concepção tem sua fonte primária em práticas reais e
concretas sobre as quais se foi erigindo uma reflexão sistematizada
ao longo de três décadas e que agora o presente estudo vem expor
para ponderação contemporânea.
Porém, como fugir, do solilóquio e esquivar-se da solidão
de um discurso que parece tirar do “nada abstrato” sua tese, senão
através da exposição desta concepção ao interesse de um nós-outros
? Apresentar a concepção em seus traços essenciais a quem desejar
dedicar atenção à explicação é um passo singelo e primário, sem, no
entanto, render-se ao simplismo e à superficialidade.
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Por essas premissas é que, sem rodeios, esta proposição deseja apre-

sentar sua concepção de “Saber”, aqui delineada em algumas dimensões elementares:
(01) Dimensão de Multiplicidade (Considera-se aqui os “saberes”
provenientes da pluralidade social e não um “saber” unívoco,
de pretensa verdade pertencente a um grupo sectário ou a um
“pensador” isolado em sua criação intelectiva).
(02) Dimensão de Temporalidade (a). saberes usados em outras épocas
a exigir a arqueologia ou a instrumentalidade de análise da história
ou ainda a sua capacidade de recuperação pela cultura; (b). usados
na contemporaneidade como saberes coetâneos ou (c) latentes em
planos, em suas utopias, aguardando um acontecer, um porvir.)
(03) De igual modo, trata-se de ponderar a Dimensão de Espacialidade ( a emergência desses saberes em usos nos territórios
específicos ou no compartilhamento e troca deles em um conjunto de territórios.)
(04) Por fim, a Dimensão do Sentido que esses saberes adquirem
em uma conjuntura de interpretação simbólica e humana.
Nesta concepção o Saber também possui elementos constitutivos,
como teores, como cernes:
01. A Informação: Concebe-se, produz-se, se faz circular e difundir.
Consume-se um oceano, com bits e fragmentos diminutos de
informações, onde as sociedades estão mergulhadas e por esses
pulsos mínimos de informações são bombardeadas. As Informações colocam-se na órbita da sensorialidade. Os sentidos são
os primeiros canais de acesso e passagem dessas informações,
num movimento de troca consigo mesmo, com os outros e com
o mundo ao redor. O desenvolvimento dos Sentidos requer,
assim, instrumentalidade específica para a troca educativa.
02. O Conhecimento: Incorpora a Informação através dos filtros
da crítica, por mínima que ela seja. Resulta de análise e se aglutina em “arranjos” resultantes dessas escolhas críticas. A crítica
separa, organiza e classifica o que “arranjar” na forma de Co-
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nhecimento. O desenvolvimento da Crítica requer, da mesma
forma, instrumentalidade adequada para seu avanço.
03. O Valor: É ao mesmo tempo, Informação e Conhecimento. No
entanto, aqui, além, de ter passado pelo filtro da crítica, adquire
contorno de diretrizes, pois serve para ponderar, “julgar” e posicionar o pensamento dentro de um conjunto mais amplo de
conhecimentos. Ao cristalizar a informação e o conhecimento,
o Valor assume a capacidade de interferir nas “escolhas”. Em
tese o Valor orienta o movimento da Crítica. De igual modo que
os elementos anteriores, a formação de Valores precisa ser lapidada por instrumentalidade focada nesse campo do “Saber”.
04. O Sentimento: Informação, Conhecimento e Valor, avançam
para o campo da emoção, transcendendo o plano da racionalidade, enveredando-se no campo do simbólico e devolvendo
ao plano sensorial as tonalidades do humano. E o debate sobre o que é Ser Humano, cabe a cada contexto social, em seus
tempos, territórios e sentidos. Ao repetir propositadamente a
necessidade de uma instrumentalidade para o desenvolvimento dos Sentimentos como dimensão do saber, traduz-se a alta
possibilidade de que as sociedades e seus integrantes possam
ser “habilitados” em avançar, nesse campo do saber, em seres
humanos cada vez melhores.
O tópico final do presente estudo retoma a concepção de Práxis
do Saber, para além da formação de professores e a aplica à formação de Conselheiros da Cidade de Bragança no Pará, partícipes e
artífices das Políticas Públicas. Partícipes como protagonistas, posto
que desde às reuniões preliminares que prepararam e desencadearam
as pré-conferências por distritos rurais e urbanos esses atores contribuíram na concepção metodológica com seus saberes. Artífices,
porque além de seus saberes, contribuíram com suas manifestações
artísticas e culturais, com o imaginário de suas lendas e “causos”.
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As pré-conferências aconteceram em 11 comunidades rurais
(campos, colônias e praias) e ainda no perímetro urbano em 02 bairros. Técnicos e cidadãos, esquadrinharam os temas mais candentes

promovendo a escuta e a expressão sobre os dramas e virtudes de
cada localidade e suas gentes. Palestras, vídeos, música ao vivo, depoimentos, juntaram-se aos textos de fundamentação para produzir
informação, condensar conhecimentos, revisitar valores e expressar
sentimentos sobre uma Bragança ida, uma Bragança presente ou
uma Bragança por vir.
A resultante não foi apenas um elenco de demandas listadas
para cumprir a tabela institucional obrigatória dos ritos exigidos pelas políticas públicas, mas um projeto de cidade com uma espinha
dorsal consistente por ter vindo de um conjunto de práxis condensado na Bragança do Saber, na Bragança do Sabor, na Bragança
Sustentável, na Bragança Segura e na Bragança Saudável. Com seus
eixos definidos que acabaram sendo convertidos no cerne estruturante do Plano Plurianual.
Na sequencia, esse conjunto programático, fruto da participação protagonista, crítica e criativa, desdobrou-se em projetos elaborados pela Secretaria de Planejamento, inscritos como demanda
espontânea e como emendas parlamentares. Parte significativa desses projetos foram aprovadas e transformaram-se em Unidades de
Saúde, Escolas, Creches, pavimentação asfáltica, sistemas de abastecimento de água, terraplanagem de vicinais, patrimônio cultural e
portos. Um conjunto de projetos que passam a integrar a dimensão
tangível da cidade, a sua urbe.
No entanto, a maior resultante desse processo foi o protagonismo dos cidadãos que puderam “produzir informação, condensar
conhecimentos, revisitar valores e expressar sentimentos sobre uma
Bragança ida, uma Bragança presente ou uma Bragança por vir.”
Aqui a práxis foi decisiva para criar condições e um contexto
favorável a esse protagonismo. Saberes que emergiram de práticas
sociais, alcançaram a reelaboração na mentalidade crítica, criativa
e participativa, voltando às práticas sociais da realidade em que se
movimentam para produzir mudanças na unidade Urbe-Pólis de
Bragança.
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A cada movimento de ida e vinda desses saberes a sua amplificação pela troca, pelo intercâmbio entre cidadãos e técnicos, entre
estes e a cidade, foi num crescendo qualitativo, ao fazer avançar na
ação-reflexão-ação as atitudes em favor da formação de professores, educadores e sobremaneira de cidadãos convertidos pelos próprios saberes em protagonistas das mudanças contemporâneas de
sua cidade. Avançam do plano do senso comum e tático para uma
visão de projeto estratégico do contexto em que tocam seus destinos, preocupados com a própria história, com o tempo presente e a
herança a ser legada às futuras gerações.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que se pretendeu neste estudo foi realizar um mapeamento dos conceitos centrais relacionados ao Conhecimento, a Práxis e
a Formação Humana em sua relação com a Educação e a Formação
de Professores baseados na concepção do materialismo histórico
dialético de Karl Marx, auxiliados pelos pensamentos de Kosik, Vasquez, Klein e Duarte em uma tentativa de demonstrar a necessidade de que a mesma se faça presente na realidade educacional e de
formação inicial da classe dos professores. Os autores citados neste
estudo dedicaram-se a compreender o sentido dos processos subjetivos e objetivos do conhecimento, da práxis e da formação humana
e as suas implicações nas realizações concretas na vida do homem.
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RESUMO: Objetivou-se com o presente
estudo uma analise e reflexão sobre os
estudos teóricos e práticos a respeito do tema
que aborda a motivação da aprendizagem do
aluno no ensino superior. Então, pergunta-se:
Como a motivação dos discentes pode agregar
valor à ótica do trabalho docente no curso
de administração da Escola Superior Madre
Celeste - ESMAC? O objetivo geral é articular
quais variáveis que dificultam negativamente
o processo motivacional no ensino superior
no curso de administração da Escola Superior
Madre Celestes – ESMAC. Nesse, estudo a
motivação é compreendida como a energia que
estimula o organismo humano. Em diferentes
momentos da vida, percebe-se a necessidade
de “motivação”, que estuda as maneiras de
estimular os indivíduos no seu local de estudo,
visando ao máximo o rendimento no processo
aprendizagem. Diante disso, o ponto de
partida foi definir motivação, seguindo com
as teorias do Condicionamento enfatizado
por B.F, Skinner, Cognitiva segundo J. Bruner
e Humanista mencionado por A. Maslow
e posteriormente relação interpessoal e
autoestima e o papel do docente na motivação.
Por meio da pesquisa bibliográfica, este
estudo pretende compreender as formas
de incentivos que motivam as pessoas, com
base em teorias e em conceitos desenvolvidos
por estudiosos acerca do assunto. Concluí-se,
para que a aprendizagem possa se concretizar
eficientemente é imprescindível que haja
motivação, gerando uma melhor relação

motivacional entre os autores do processo ensino aprendizagem.
Palavras-chave: Motivação. Aprendizagem. Relação Interpessoal.
Autoestima.
RESUMEN: El objetivo de este estudio un análisis y reflexión
sobre los estudios teóricos y prácticos sobre el tema que aborda
la motivación del aprendizaje de los estudiantes en la educación
superior. Entonces nos preguntamos: ¿Cómo la motivación
de los estudiantes puede agregar valor a la perspectiva de la
enseñanza en el curso de la administración de la Escuela Madre
Celeste - ESMAC? El objetivo general es articular qué variables
que dificultan negativamente en el proceso de motivación en
la educación superior en el curso de la administración de la
Escuela Madre Celestial - ESMAC. En este sentido, el estudio
de la motivación se entiende como la energía que estimula el
cuerpo humano. En diferentes momentos de la vida, vemos
la necesidad de “motivación”, que estudia las formas de
estimular las personas en su lugar de estudio, dirigido a máximo
rendimiento en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el punto
de partida fue definir la motivación, siguiendo con las teorías del
condicionamiento enfatizados por BF Skinner, cognitiva después
de J. Bruner y Humanista mencionado por A. Maslow y las
relaciones interpersonales posteriores y la autoestima y el papel
de la motivación de los maestros. A través de la investigación
bibliográfica, este estudio tiene como objetivo comprender las
formas de incentivos que motivan a las personas, sobre la base
de las teorías y conceptos desarrollados por los estudiosos en la
materia. Se concluye, por lo que el aprendizaje se puede realizar
de manera eficiente es fundamental contar con la motivación,
dando una mejor relación de motivación entre los autores del
proceso de enseñanza aprendizaje.
Palabras clave: Motivación.
Interpersonales. Autoestima.

Aprendizaje.

Relaciones
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1. INTRODUÇÃO
O presente estudo remete a uma reflexão em a relação
às ferramentas motivacionais, como dispositivos na educação
do ensino superior, analisando o impacto das ferramentas
motivacionais como fator determinantes que a situação pode
acarretar, diretamente na relação docente e discente na instituição
de ensino superior.
Vale ressaltar que é importante o bom relacionamento
entre docente e discente as possíveis maneiras de motivá-los,
pois se faz necessário que o docente esteja estimulado a ensinar
para incentivar o discente a sentir o desejo em aprender.
A escolha do tema surgiu a partir de reflexões e
observações sobre os indivíduos que não se interessam pelas aulas,
apresentam baixo desempenho em trabalhos individuais ou em
grupo e avaliações bimestrais, dificuldade em aprender, faltam
constantemente às aulas e em alguns casos, não concluem o ensino
superior. Sabe-se que, para muitos discentes, a plenitude dos
estudos é cursar o nível superior, onde boa parte dos indivíduos
adentra neste nível de ensino, entretanto, poucos se graduam.
Outro ponto que merece destaque é que muitos docentes
mantêm certa “distância” dos discentes, não trabalhando nestes
a motivação através do diálogo e das relações interpessoais, o
que pode dificultar o processo de aquisição e desenvolvimentos
por parte do estudante. Da mesma forma não se pode deixar de
mencionar que o docente, também, deve buscar motivação para
ministrar as suas aulas, pois nesse contexto de sala de aula ambos
(docente e discente) aprendem juntos, mas também é preciso que
a estima desses atores do ensino superior esteja em alta para que
motivados dêem um significados para a aprendizagem.
Estudos cognitivistas têm indicado a relevância do
contexto educacional direto, isto é, a sala de aula, como
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determinante do interesse e envolvimento dos estudantes nas
propostas educacionais. Eles evocam a figura do docente como
um agente altamente significativo no processo motivacional dos
discentes. Sendo o principal objetivo articular quais variáveis que
dificultam negativamente o processo motivacional no ensino
superior no curso de administração.
O estudo em questão mostra a importância da motivação
para o desempenho dos discentes, apresentando diferentes teorias
acerca do tema. Nesse, estudo a motivação é compreendida como
a energia que estimula o organismo humano. Em diferentes
momentos da vida, percebe-se a necessidade de “motivação”,
que estuda as maneiras de se estimular os indivíduos no seu
local de estudo, visando ao máximo o rendimento no processo
aprendizagem. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, este trabalho
pretende compreender as formas de incentivos que motivam as
pessoas, com base em teorias e em conceitos desenvolvidos por
estudiosos acerca do assunto. Assim, pode – se verificar que, ao
conhecer e estimular os fatores motivacionais nos discentes, as
instituições de ensino podem satisfazer e comprometer as pessoas,
melhorando seus rendimentos acadêmicos.
O período acadêmico é uma nova fase na vida do ser
humano, onde os indivíduos se nutrem de expectativas que
vão desde a empolgação de fazer parte de um meio social que
busca e constrói conhecimentos ao sonho de se formar e ter
uma profissão de nível superior. Entretanto, muitos discentes se
deparam com situações variadas que levam a certa frustração e
desmotivação.

2. MOTIVAÇÃO
A motivação no contexto escolar foi progressivamente
estudada, na historia da Psicologia, sob ângulos diversos e assim
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criaram-se muitas teorias e abordagens. Diante do contexto atual,
como resultado dessa construção histórica, ela aparece como
objeto altamente complexo, já que é normalmente aplicável a
qualquer tipo de atividade humana.

2.1 CONCEITUANDO O QUE É MOTIVAÇÃO
Antes de darmos uma definição clara sobre motivação,
precisamos esclarecer sobre a origem da palavra motivo que
nasceu do latim, movere, motum (que faz mover). Então motivar
quer dizer provocar movimento, atividade, ação no sujeito.
Desse modo o motivo está implicado a desejo, se é desejo é uma
necessidade de atingir uma meta, um objetivo. Mouly (1993, p.
256) afirma que: “os motivos podem ser compreendidos como
predisposições para certos tipos de comportamento, que o
individuo desenvolve a partir do relativo êxito de varias tentativas
para satisfazer suas necessidades”. É a disposição de exercer
um nível elevado e permanente de esforço em favor das metas
sob a condição de que o esforço seja capaz de satisfazer alguma
necessidade individual.
Muito se tem estudado em relação à motivação, mas, na
verdade iremos mostrar o que é motivação? E como se dá essa
força propulsora que leva o indivíduo a ter êxito no que faz ou
simplesmente, um estado de espírito? Muitos autores afirmam
que a motivação surge a partir de uma força extrínseca, ou seja,
aquela que depende de alguns atos ou de ações de outras pessoas
envolvidas para que ocorra o processo motivacional. Embora
saibamos que o ato de se automotivar – exige conhecimento de si
mesmo, um diferencial para demonstrar essa motivação depende
do ambiente em que o ser humano esta inserido, sobre tudo em
relação à organização escolar. Em que exerce um papel muito
importante onde passa certo tempo dentro dela.
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Ato ou efeito de motivar; Palavra
popularmente usada para explicar por
que as pessoas agem de uma determinada
maneira. Em psicologia e nas outras
ciências do comportamento, a palavra tem
uso mais limitado. Alguns cientistas vêem
a motivação como fator que determina
o comportamento, tal como expresso na
frase “todo comportamento é motivado”
(DICIONARIO ONLINE, 2014).
Segundo Gil (2001), motivação é a força que estimula a
pessoa a agir. Já segundo Bergamini (1989 apud GREENBERG,
2006 p. 50) “os cientistas definiram a motivação como processo
que desperta, dirige e matem um comportamento que se orienta
para determinado objetivo”.
Uma pessoa motivada não desiste facilmente, sua
persistência é seguir a diante ou perseverar. As pessoas que são
persistentes sustentam seu grau elevado de esforço a despeito
de barreiras ou dificuldades. E claro que a persistência e o
esforço não tendem gerar resultados favoráveis do desempenho,
a menos que o esforço seja canalizado numa direção benéfica
(BZUNECK, 1997).
Segundo Falcão (2003, p. 62) “[...] motivo refere-se
então, a um estado de tensão, uma impulsão interna, que inicia,
dirige e mantêm o comportamento voltado para um objetivo,
esse objetivo é, muitas vezes, chamado de incentivo”. Portanto,
o sujeito equilibrado está satisfeito e em desequilíbrio, vive tenso
e é a partir dessa tensão que o motivo é acionado impulsionando
o sujeito para alcançar o seu objetivo.
Para ilustrar o que Falcão afirma usa-se seu próprio
esquema (2003, p. 62): “desequilíbrio – tensão/impulso –
comportamento-objetivo (incentivo)”. Dessa forma, verificamos
que o desequilíbrio é acompanhado de uma insatisfação que
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gera tensão/impulso pela necessidade de algo que aciona o
comportamento do individuo para atingir os seus propósitos.
Portanto, motivação é esse conjunto de processo que conduz o
individuo a atingir um ou vários objetivos dependendo da sua
real necessidade.
Pode-se finalmente, abordar que a motivação é o
processo de satisfação de necessidades. Uma necessidade, em
nossa terminologia, significa algum estado interno que faz com
que certos resultados apareçam atraentes. Uma necessidade
insatisfeita cria tensão, logo estimula impulsos dentro do
individuo e esses impulsos geram um comportamento de busca
para alcançar determinadas metas que, se atingidas, satisfarão a
necessidades e resultarão na redução da tensão.
No contexto acadêmico, um discente motiva-se a
envolver-se nas atividades de aprendizagem caso acredite que,
com seus conhecimentos, talentos e habilidades, poderão
adquirir novos conhecimentos, dominar um conteúdo, melhorar
sua habilidades, etc. Assim, esse discente selecionará atividades e
estratégias de ação que, segundo prevê, poderão ser executadas
por ele e abandonará outros objetivos ou cursos de ação que
não lhe representem incentivo, porque sabe que não os poderá
implementar. Com fortes crenças de auto-eficácia, o esforço se
fará presente desde o inicio e ao longo de todo o processo, de
maneira persistente, mesmo que sobrevenham dificuldades e
revezes (BZUNECK, 1997).
Diante disso, pode-se observar que a motivação nada
mais é do que os motivos dados ao indivíduo para sua ação diante
de seus problemas sejam eles de origem pessoal, profissional e/
ou organizacional. Entende-se que a motivação é o fator que,
muitas vezes, estimula pessoa a fazer algo em seu beneficio
próprio, seja para evitar conflitos ou conseguir recompensas.
Para ser esse processo muito amplo e, ao mesmo tempo, simples,
cabe ao gestor/docente conduzi-lo da melhor maneira possível.
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É também responsabilidade do gestor/docente observar,
interferir e utilizar técnicas motivacionais. No entanto, não se
deve submeter o individuo somente a recompensas como forma
de motivação, é preciso sim dar-lhes incentivos, esses que irão
servir como forma de estimulo para o seu comprometimento
com a organização/escola.

2.2

FUNÇÕES DOS MOTIVOS

O comportamento como foi visto, é dirigido por um motivo e
a aprendizagem depende desse comportamento motivado para
que o sujeito atinja seus objetivos. Assim, os motivos apresentam
três funções significantes (MOULY, p. 78):
a) Ativam o organismo: a tensão gerada
pela ausência de algo, impulsiona o
individuo para a atividade de modo que
o mantém ativo para atingir os seus fins
e restabelecer o equilíbrio. Pois, toda
ação comportamental pode ser vista
como fator determinante para atingir o
equilíbrio e este deve ser dinâmico, já que
nós estamos em constante busca.
b) Dirigem o comportamento para
um objetivo: o organismo motivado
estabelece uma ação que é dirigida para
um objetivo satisfazendo as necessidades,
porém, quando um obstáculo se
apresenta, o sujeito terá todo o seu
comportamento direcionado (ação) para
superar o obstáculo e atingir o desejado.
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c) Selecionam e acentuam a resposta
correta: as respostas que não satisfazem
servem apenas para aumentar a tensão
gerando uma condição motivadora que
impulsiona o organismo a buscar as
respostas concretas que conduzem a
satisfação dos motivos. Os indivíduos
sempre apresentarão motivos para buscar
algo, já que têm muitas necessidades
insatisfeitas,
principalmente
as
psicológicas.
Portanto, motivar significa predispor o indivíduo para
certo comportamento desejável naquele momento. O discente
está motivado para aprender quando está disposto a iniciar e
continuar o processo de aprendizagem, quando está interessado
em aprender certo assunto, em resolver um dado problema, etc.

2.3

MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA E EXTRÍNSECA

Diante da aprendizagem a motivação pode ser classificada de
dois tipos:
a) Motivação Intrínseca – é inerente ao
propósito da aprendizagem, a atividade
a ser desenvolvida, não dependendo de
fatores externos para acionar o processo
de aprendizagem. Resulta da satisfação
interna do individuo em aprender, por
isso é bastante eficiente. Como exemplo
de motivação intrínseca podemos
destacar: o aumento de conhecimento
do aluno que se dedica, pois satisfaz seu
desejo interno.
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b) Motivação Extrínseca – é a motivação
que depende de fatores externos para
que a aprendizagem possa ocorrer. A
atividade é encarada como meio para
atingir um determinado objetivo. A
motivação extrínseca para ocorrer de
forma eficiente deve atender alguns
motivos do sujeito (desejo, necessidades,
impulsos e etc...), por exemplo: elogio do
professor, necessidade de ser reconhecido,
boas notas. Porém, em alguns casos
o estudo é o meio para evitar castigo.
Dessa forma, cabe aos educadores saber
trabalhar com essas duas vertentes para
que a aprendizagem possa ser eficiente e
significativa para o aluno (MOULY 1993,
p. 82).
A motivação exerce um papel importante para que ocorra
a aprendizagem significativa. É ela que impulsiona o individuo
a agir, a buscar novos conhecimentos, novas experiências.
Com isso a mesma influencia na aprendizagem, bem como no
desempenho escolar do discente, portanto deve acontecer dentro
de um ambiente afetivo, onde a relação docente e discente é a
base para o pleno desenvolvimento.

2.4. DISTINÇÃO ENTRE MOTIVO, ESTÍMULO,
INCENTIVO E INTERESSE
Dentro do estudo da motivação existem quatro elementos
que merecem ser assinalado com o propósito de distingui-los.
a)
Motivo: é um fator interno
(intrínseco) que direciona o sujeito para
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um objetivo. A necessidade de cursar o
ensino superior leva o individuo a estudar
em um curso pré-vestibular por um
motivo, que é o desejo de se formar e ter
uma boa profissão.
b)
Estímulo: é um fator externo
(extrínseco) que aciona o motivo (fator
intrínseco). A necessidade que mostra
a importância do individuo a cursar o
ensino superior é o estímulo que provoca
o sujeito a estudar.
c)
Incentivo:
São
objetos
ou condições do qual os motivos
impulsionam o individuo a agir. No
exemplo anterior, o incentivo será estudar
em um curso pré-vestibular, que passa a
ser objeto ou condição para satisfazer um
motivo. O incentivo é um fator esterno
(extrínseco).
d)
Interesse: É a inclinação emotiva
desempenhada por um proveito mediato
(objetivo para o qual se dirige atividade) e
proveito imediato (o interesse relacionase com a mesma atividade). O interesse
é um fator interno (intrínseco) (MOULY
1993, p. 98).
Portanto, uma das explicações mais amplamente aceita
sobre a motivação é apresentada pela teoria da expectativa,
que afirma que a força de uma tendência para agir de certa
maneira depende da força de uma expectativa de que ato seja
acompanhado por dado resultado e da atratividade desse
resultado. Em termos mais práticos, a teoria diz que seremos
motivados a se esforçar quando acreditamos o esforço levará a
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uma boa avaliação e desempenho; que boa avaliação resultará em
recompensas organizacionais.

3. TEORIAS DA MOTIVAÇÃO
Nas tendências atuais sob o estudo da motivação do
discente, reporta-se que nestas ultimas décadas assistiram a um
notável incremento de estudos específicos sobre a motivação
no contexto escolar, como nunca havia ocorrido na historia
da psicologia, surgindo as melhores contribuições nesse
período vieram de estudos com uma abordagem cognitivista
e sociocognitivista, que focalizaram essa variável situada no
ambiente de sala de aula, em determinado curso e nível de
escolaridade.

3.1 MOTIVAÇÃO SEGUNDO A TEORIA DO
CONDICIONAMENTO DE B. FREDERIC SKINNER
A teoria Skinneriana é fundamentada no tipo estímuloresposta S-R (ambiente – sujeito) onde o estudo do comportamento
consiste em estabelecer as relações entre os estímulos e as
respostas do organismo, portanto, o comportamento é a variável
dependente e o ambiente externo a variável independente. Assim,
a motivação da aprendizagem perpassa pelo comportamento
operante ou instrumental. Porém, esse tipo de comportamento
precisou compreender o comportamento respondente ou de
reflexo.
A esse respeito Campos (2011, p. 28) “O comportamento
respondente ou reflexo é involuntário e produzido por estimulo
natural”. Por exemplo: quando uma luz forte incide sobre os
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olhos a tendência a ocorrer é a contração da pupila; quando
um vento frio nos atinge provoca um arrepio na pele. Esse tipo
de comportamento respondente é característico da interação
estimulo – respostas incondicionadas, onde certos eventos do
ambiente estimulam certas respostas no organismo. Porém
estimulo neutro pode provocar respostas condicionadas ou
aprendidas. Com o passar do tempo, por volta dos anos 30,
Skinner começou a estudar o comportamento a partir do
comportamento respondente. Com o desenvolvimento do seu
trabalho, começou a construir sua teoria sobre o comportamento
operante ou instrumental.
O próprio Campos (2011, p. 32), já citado, recorda ainda
que “O comportamento operante ou instrumental é voluntário
e abrange inúmeras atividades da vida humana. Opera sobre o
mundo e é controlado pelas consequências que imediatamente o
seguem”. Assim, o condicionamento operante ou instrumental
vem a ser o processo de aprendizagem onde uma resposta
se repete com frequência. Este tipo de comportamento é
fundamentado no tipo estímulo-resposta (S-R), esse estímulo
pode ser chamado de reforço que aumenta a probabilidade de
um evento ocorrer (resposta).
Assim Bock; Furtado e Teixeira (2001, p. 50) afirmam
que: “chamamos de reforço a toda consequência que, seguindo
uma resposta, altera a probabilidade futura de concorrência dessa
resposta”. Neste comportamento, a operante é fortalecida pelo
reforço e enfraquecida pela extinção. O reforço pode ser dividido
em positivo, quando oferece algo ao organismo, ou seja, quanto
mais elevada sua auto eficácia, mais confiança ele tem em sua
capacidade de ser bem sucedido em uma tarefa e negativo quando
remove algo indesejável, além disso, os indivíduos com elevada
auto eficácia, parecem reagir bem a um feedback negativo com
mais empenho e motivação.
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A finalidade do reforço é sempre aumentar a probabilidade
da resposta ocorrer e a finalidade da extinção é o contrário, então
quando o reforço não ocorre mais, a resposta vai deixando de

acontecer, o que caracteriza a extinção. Portanto, para Skinner
(2003, p.76) nos diz que: “quando o reforço já não estiver sendo
dado, a resposta torna-se menos frequente, o que se denomina
extinção operante [...]”.
Na teoria do condicionamento, a aprendizagem acontece
pelo reforçamento, isto é, pelo elogio, incentivo, reconhecimento
e etc. (motivação extrínseca) onde esses reforços impulsionam
o sujeito para a aprendizagem (objetivo). Verifica-se o elogio,
incentivo, média boa e etc., tornam-se uma motivação a mais para
o discente, onde este motivado apresenta maior possibilidade de
aprendizagem. Mouly (1993, p. 260) afirma que: “[...] a eficiência
da aprendizagem está em proporção direta com a motivação do
indivíduo [...]”.
Não poderíamos deixar de mencionar a punição que
muitos docentes utilizam para “controlar” o comportamento do
sujeito. A punição em si é o contrário do reforço, ela se refere
a um desprazer (estímulo) que está presente logo após, um
comportamento não desejado por aquele que a aplica. Ao passo
que o reforço negativo se manifesta pela ausência (retirada) do
desprazer após a ocorrência de um comportamento desejado
por aquele que o promove. Neste caso, a punição não modifica
o comportamento de quem a recebe, ela leva apenas a uma
eliminação momentânea da resposta.
Os professores, como quase todas as pessoas, acreditam
mais no elogio que na censura, mas, na prática tendem a usar
a censura do que o elogio, evidentemente, existe muito elogio
implícito, mas os professores deveriam lembrar que a realização
sem reconhecimento é relativamente insatisfatória (MOULY
1993, p. 272).
É notório frisar que o condicionamento operante ou
instrumental caracteriza boa parte da interação com o ambiente.
A motivação por ser um processo intrínseco, funciona de dentro
para fora e é um processo pessoal que depende do estado
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psicológico de cada ser humano; portanto, cabe à organização
incentivar seus discentes, ou seja, dar-lhes motivos ou incentivos
para que o discente se sinta estimulado a fazer parte da organização
escolar.
3.2 MOTIVAÇÃO DE ACORDO COM A TEORIA
COGNITIVA DE JEROME BRUNER
Enquanto a teoria do condicionamento enfatiza que o
individuo aprende devido a reforço externo (recompensa quando
se produz uma resposta correta). A teoria cognitiva enfatiza
fatores internos, racionais, como objetivos, metas, desejos,
propósitos, vontade. A teoria cognitiva diz que o homem, por ser
racional, estabelece conscientemente o que quer ou não quer. O
desejo de aprender é um motivo interno no indivíduo que só tem
significado quando estabelece relação com o mundo ao redor,
com as informações que são relevantes para esse indivíduo. É
dessa forma que a aprendizagem se dá:
[...] a aprendizagem é um elemento
que provém de uma comunicação com
o mundo e se acumula sob a forma de
uma riqueza de conteúdos cognitivos. É o
processo de organização de informações
e integração do material pela estrutura
cognitiva.
(BOCK; FURTADO;
TEIXEIRA 2002, p. 115).
Para teóricos cognitivas, o indivíduo aprende
através das relações entre conceitos (ideias) e também
das experiências vividas. Quando o indivíduo organiza as
informações e integra o material a estrutura cognitiva ele
desenvolve a aprendizagem.
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3.3 MOTIVAÇÃO CONFORME A TEORIA HUMANISTA
DE ABRAHAM MASLOW
Maslow em Piletti (2003) desenvolveu a teoria da
motivação humana (teoria humanista) baseado na satisfação das
necessidades biológicas.
Para Maslow há uma hierarquia de motivos para as
necessidades, onde as necessidades superiores dependem
primeiro da satisfação das necessidades inferiores. Porém,
quando um grupo de necessidades é atendido, um novo grupo
toma o seu lugar, isto quer dizer que o ser humano está em
constante busca de algo que satisfaça suas necessidades. Desse
modo, a motivação na teoria humanista é algo que se manifesta
internamente (motivação intrínseca). Assim, a teoria humanista
aproxima-se muito mais da teoria cognitiva do que da teoria do
condicionamento ( Figura 01)
Figura 01 - Escala de Necessidades

Fonte: Machado, 2014
Entretanto, a hierarquia das necessidades traçadas pelo
humanista:
a)
Necessidade
Fisiológica:
Oxigênio, alimento, sono, água e etc...
São essenciais na luta pela sobrevivência.
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A satisfação das necessidades fisiológicas
é fundamental para a satisfação das
necessidades de ordem superior.
b)
Necessidade de Segurança:
manifesta o comportamento de se sentir
protegido, seguro. Assim, as pessoas
buscam companhias de outras pessoas
para se sentirem mais seguras, essa
necessidade impulsiona o indivíduo a agir
em situações de emergência e perigo.
c)
Necessidade de Amor e
Participação: enfatiza o desejo das pessoas
de se relacionarem afetivamente uns com
os outros, de fazer parte de um grupo. A
vida social é necessidade, razão pela qual
nascemos em um grupo familiar.
d)
Necessidade de Estima: as
pessoas buscam a valorização, o
reconhecimento por parte dos outros.
Quando isso acontece nos sentimos
valorizados, importantes e com a estima
elevada.
e)
Necessidade de Realização:
expressa o nosso desejo de realizar nossos
sonhos, atingir os objetivos. A satisfação
dessa necessidade é momentânea, pois
estamos sempre criando projetos para o
futuro, sonhos para realizar e objetivos a
alcançar.
f)
Necessidade de Conhecimento
e Compreensão: envolve a curiosidade, o
desejo de conhecer algo novo, de adquirir

136

mais conhecimentos. Essa necessidade é
mais acentuada em uns do que em outros.
g)
Necessidade Estética: manifestase pela busca constante da beleza, está
presente em alguns sujeitos e que satisfaz
um desejo interno do indivíduo quando é
admirado por outro (PILETTI 2003, p. 45).
Destaca-se, se um discente está em dificuldade em
aprender, o motivo pode estar em alguma necessidade anterior
não satisfeita, o que pode provocar uma lacuna na aquisição do
conhecimento.
[...] o aluno pode ter dificuldade em
aprender por estar com fome ou cansado,
por estar inseguro quanto ao futuro,
por estar isolado na família ou grupo
de colegas, por sentir-se desprezado ou
inferiorizado, ou por sentir-se frustrado
em relação a muitos de seus planos e
objetivos [...] (PILETTI 2003, p. 69).
A aprendizagem segundo a teoria humanista dá-se a
partir do momento que as necessidades anteriormente citadas
são atendidas. Pois, para o indivíduo está motivado para a
aprendizagem é necessário que a estima esteja elevada, ou
seja, ser valorizado e reconhecido (necessidade de estima) pelo
docente, pelos discentes e outros já que dessa forma, o indivíduo
se socializa, fazendo parte de um meio social que o acolhe com
respeito e afeto (necessidade de amor e participação).
Contudo, os motivos internos são acionados e, motivados,
ou seja, o indivíduo está mais disposto a buscar o conhecimento,
a compreender os assuntos ministrados, a indagar, a pesquisar,
a ser curioso (necessidade de conhecimento e compreensão).
Dessa maneira, a aquisição de conhecimento pode ser mais
satisfatória, já que o discente passa a está mais otimista com
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relação à realização dos seus objetivos e sonhos (necessidade
de realização) proporcionando um amadurecimento de ideias
e concepções tanto no plano de conhecimento (aprendizagem)
como no plano psicológico (emocional), pois, ambos estão
interligados.
Segundo Miras (2004, p. 221) “as emoções, os sentimentos
e os afetos não desempenham um papel unicamente nos
processos interativos que ocorrem nas salas de aula, mas também
estão envolvidos no próprio ato de aprender [...]”, portanto,
os discentes precisam valorizar a qualidade dos trabalhos, a
alta performance, e até as notas altas. Caso esses efeitos finais
não tenham nenhum sentido para eles, de nada adianta para a
motivação ele acreditarem em suas capacidades.

4. MOTIVANDO A APRENDIZAGEM
Sendo o ser humano dotado de inúmeras necessidades,
que dentre elas a motivação recebe um olhar diferenciado, pois
está diretamente ligada a satisfação das necessidades naturais,
que já existe no ser humano e não há necessidade de criá-las,
mais sim atingi-las, haja vista, que a aprendizagem é a maneira
de a inteligência manifestar-se, pois a mesma desenvolve uma
estrutura e um funcionamento, e o próprio funcionamento vai
modificando a estrutura onde ela não é fixa e acabada, mais
dinâmica num processo de construção contínua.

4.1 O PAPEL DO DOCENTE NA MOTIVAÇÃO
O docente, como agente motivador, é a chave para a
motivação em sala de aula, pois irá trabalhar com um grupo
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de discentes diversificado em sua essência e como orientador
da aprendizagem, deve estimular o discente para o processo
educativo de tal maneira que o aprendiz consiga construir o
seu conhecimento a partir da interação com o objeto (assunto)
estudado. Assim, trabalhar assuntos que tenham significação
para o discente é imprescindível para despertar sua atenção, criar
nele o interesse pelo estudo, estimular seu desejo de conseguir os
resultados visados mediante atividade progressistas.
Esse docente precisa ser criativo, inovador na sua
metodologia, trazendo atividades onde o discente possa
participar envolver o “eu” interior, despertando a sua curiosidade
e consciência critica. Pois, o primeiro pilar da educação diz que
só se aprende conhecendo, ou seja, se envolvendo e o segundo
pilar diz que só se aprende fazendo, isto é, experimentando,
praticando. O trabalho educacional em si deve partir sempre das
necessidades que o discente traz, além disso, o docente deve,
também, criar outros interesses no discente para que este possa
se sentir motivado e o processo ensino aprendizagem possa se
concretizar de forma eficiente.
A esse respeito Abreu e Masetto (1996) reporta que
qualquer que seja a tendência privilegiada pela instituição ou
pelo docente, existe alguns pontos ou princípios que devem ser
comuns a todos que se preocupam com a real aprendizagem do
discente. São eles:
a)
Toda aprendizagem precisa ser significativa para
o aluno (não mecanizada), ou seja, deve estar relacionadas com
conhecimentos, experiências e vivencias do aluno [...];
b)
c)
realísticos;

Toda aprendizagem é pessoal;
Toda aprendizagem precisa visar objetivos

d)
Toda aprendizagem precisa ser acompanhada de
feedback imediato (ser um processo contínuo).
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Pode suceder, no entanto que o docente, também, precisa
oferecer apoio moral aos discentes frustrados por algum motivo,
seja ele de ordem econômica, social e etc..., Precisa cultivar o
gosto pelo trabalho escolar, mas para isso é importante reconhecer
o esforço do discente, incentivando os seus objetivos internos
(motivação intrínseca) como também os seus objetivos externos
(motivação extrínseca). Sabe-se que não é tarefa fácil para o docente
em virtude da particularidade de cada um, entretanto, cabe ao
docente desempenhar este papel visto que muitos discentes sentemse seguros quando são motivados pelos seus docentes.
Assim, o papel do docente na motivação é de parceiro do
discente no processo ensino-aprendizagem. Caso essa parceria não
ocorra no sentido de não haver motivação, poderá trazer problemas
de ordem emocional. Campos (1987, p. 108) nos fala que: “a falta
de motivação conduzirá a aumento de tensão emocional, problemas
disciplinares, aborrecimento, fadiga e aprendizagem pouco eficiente
da classe”; pois, entre os discentes as diferenças individuais devem
ser respeitadas e a aprendizagem deve ser acompanhada de maneira
mais individualizada.
Portanto, o docente precisa ser atuante quando se trata de
motivação para que possa desempenhar com afinco a sua função
de articulador da aprendizagem e que ao final de cada etapa possa
perceber a evolução tanto nos discentes como em si mesmo.
Também precisa observar e conhecer os seus discentes para poder
intervir no momento oportuno já que a motivação é o primeiro prérequisito para se atingir uma meta.

4.2 RELAÇÕES INTERPESSOAIS E AUTO ESTIMA NA
SALA DE AULA
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Na seção foi abordado que o docente é o agente motivador na
sala de aula. Todavia, para que essa motivação possa ser eficaz é necessário
que haja entre o docente e discente uma boa relação interpessoal e que a

autoestima de ambos possa estar elevada para que a aprendizagem possa
ocorrer de forma dinâmica. Assim, saber relacionar-se e ter a estima
elevada são fatores preponderantes no meio escolar.
O estudo e a prática das relações interpessoais buscam
examinar os fatores condicionantes das relações humanas, sugerindo
procedimentos que amenizem a angustia da singularidade da cada
um e dinamize a solidariedade entre todos que busquem viver em
harmonia.
De acordo com Antunes (2003, p. 09):
Entende-se por relações interpessoais o
conjunto de procedimentos que facilitam
a comunicação e as linguagens, estabelece
laços sólidos nas relações humanas, criando
um clima favorável à empresa e garantindo,
através de visão sistêmica, a integração de
todo pessoal envolvido, por meio de uma
colaboração confiante e pertinente.
É essencial que o profissional encarregado de facilitar
esse encontro, mostre-se extremamente preparado e com aguda
sensibilidade para perceber o oportunismo do momento e tenha
domínio das estratégias de execução.
A educação escolar é uma prática indiscutivelmente social
e a sala de aula é um espaço privilegiado, onde se dá um conjunto
de interação social de propósito educativo. Entretanto, essa prática
educativa não pode estar destituída das relações estabelecidas entre
discentes e docentes. A sala de aula é um espaço de crescimento
integral e essas relações são fundamentais para esse crescimento.
É importante mencionar que a autoestima, também, está envolvida
nesse processo, assim como a afetividade. Pois, sem atividade não
haveria relações interpessoais e consequentemente a estima não
estaria em alta, visto que, esta reflete pensamentos e sentimentos
do indivíduo a partir da consequência da ação desse organismo no
ambiente escolar.
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Desse modo (Davis: Oliveira 1994, p. 83) reporta que: “as
relações representam uma atitude, um estado de espírito que deve
prevalecer na manutenção dos contatos entre as pessoas”. Essa
atitude deve basear-se no principio do reconhecimento de que os
seres humanos são possuidores de uma personalidade própria que
merece ser respeitada. Isso implica uma compreensão de que toda
pessoa traz consigo, em todas as situações necessidades materiais,
sociais ou psicológicas, que procura satisfazer, que motivam e
dirigem seu comportamento neste ou naquele sentido. Pois assim,
como as pessoas são diferentes entre si, também a composição e
a estrutura das necessidades variam de indivíduo para indivíduo,
onde a comunicação interpessoal surge como peça essencial para se
tornar possível tal relação educativa.
Dessa maneira, o afeto, dentro das relações vivenciadas no
contexto de sala de aula entre docente e discente, discente e discente
são imprescindíveis para a construção do conhecimento através da
aprendizagem.
[...] o afeto pode, assim, se entendido como
a energia necessária para que a estrutura
cognitiva passe a operar. E mais; ele
influencia a velocidade com que se constrói
o conhecimento, pois, quando as pessoas
se sentem seguras, aprendem com mais
facilidade (DAVIS: OLIVEIRA 1994, p. 84).
Destarte, a aprendizagem perpassa pelas relações afetivas que
são importantes para fortalecer os laços sociais entre os envolvidos.
A autoestima, como fator emocional, também esta imbricada nesse
jogo de relações, já que o indivíduo com a estima elevada estará mais
envolvido para trocar experiência em sala de aula como também
para aquisição de conhecimento. Assim, desenvolve-se uma relação
de confiança e compromisso entre discentes e docentes.
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Duas pessoas, coerentes no pensar, sentir e agir tendem
a pautar-se pela honestidade nas relações, garantindo confiança
mutua e troca de estimulação positiva, fortalecendo dessa maneira

o compromisso entre elas (DEL PRETTE; DEL PRETTE 2001,
p. 36). A comunicação é uma atividade administrativa que tem dois
propósitos principais, como: propiciar informação e compreensão
necessárias para que as pessoas possam se conduzir em suas tarefas
e propiciar as atitudes necessárias que promovam a motivação, a
cooperação e satisfação nos cargos (docentes e discentes). Vindo
esses dois propósitos a promover um ambiente que conduz a um
espírito de equipe e um melhor desempenho nas tarefas educacionais.
Entretanto, deixar de mencionar que, pela particularidade
de cada um, é comum encontrar indivíduos tímidos no processo de
relações interpessoais, onde procuram “desviar” certos caminhos
que o levam a se expor como: participar verbalmente nas aulas,
expor trabalhos, socializar conhecimentos com os demais colegas e
outros. Para tanto, faz-se necessário à compreensão dos docentes e
discentes trabalhar através da afetividade, do dialogo e da motivação
as relações estabelecidas com estes sujeitos, pois o fator emocional
precisa desenvolver junto com o cognitivo.
Ainda Del Prette; Del Prette (2001, p. 37) “[...] as interações
sociais têm sido entendidas como um importante fator do
desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento socioemocional
dos indivíduos”. Pois, quando usada a herança cultural para
desenvolver competências, aguçar sensibilidades, ensinar e aprender,
animar inteligências, desenvolver múltiplas linguagens, capacitar para
viver e, assim transformar o ser humano, com essas atividades as
relações interpessoais , passaram a ganhar dimensão imprescindível.
Por conseguinte, o desenvolvimento da capacidade do
ser humano depende, nada menos, da importância das relações
experimentadas nos ambientes sociais. Nas instituições de ensino
não é diferente, mesmo quando se trata de ensino superior haja vista,
que necessidade de afeto, de autoestima, respeito, compreensão,
motivação, relações interpessoais e etc... É a mesma da criança que
se encontra na educação infantil. Assim, saber reconhecer o valor
do ser humano e ver o mesmo como um ser inacabado, que clama
por conhecimento, é tarefa de todos aqueles que estão envolvidos
em um único processo, o educativo.
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5. CONSIDERAÇÕES
A motivação, como aliada no processo de ensino
aprendizagem. É força motriz que conduz o sujeito para ir fundo
“beber na fonte” do conhecimento. Porém, para que esse desejo
se realize é imprescindível o papel docente como facilitador
e articulador da aprendizagem, isto é, que o docente dê um
direcionamento para suas ações em sala de aula de modo que
conduza o discente para o desenvolvimento das suas aptidões.
Somente conhecendo os interesses e necessidades dos
seus discentes é que os docentes podem criar situações de ensino
que atendam às características de aprendizagem dos discentes, e
que garantam a eficácia do seu papel de educador.
Assim, o docente, compromissado com sua prática
educativa, deve entender que a motivação dos discentes faz
parte da aprendizagem, haja vista está ligada diretamente com o
processo educativo. É importante que haja uma retro alimentação
dessa motivação, ou seja, que os reforços positivos possam operar
no indivíduo, fazendo valer o seu desenvolvimento enquanto
acadêmico e pessoa humana.
Vale frisar a importância de se valorizar as experiências
vividas pelos discentes, pois ninguém chega ao ensino superior
sem ter vivenciado situações de aprendizagem durante a vida.
Como também é importante que o docente motive os ideais, o
objetivo dos discentes para que, estes, possam se sentir seguros,
confiantes e com a estima elevada.
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Desta forma, o estudo traçado sobre motivação
conforme as Teorias do Condicionamento, Cognitiva e
Humanista representam alguns dos caminhos que poderão
nortear o trabalho docente em sala de aula, pois ambas as teorias
abordam com muita propriedade a motivação da aprendizagem
do discente. E diante do que foram estudadas, essas teorias
foram imprescindível para alicerçar este trabalho, pois, deram

respaldo para o desenvolvimento da pesquisa de campo, onde o
resultado pôde ser analisado fazendo-se referencia com as teorias
anteriormente citadas.
Os aspectos abordados neste trabalho indicam alguns
caminhos a ser tomados na busca de maior qualidade para o Curso
de Administração em estudo, propiciando maior satisfação aos
discentes e melhor aproveitamento de seu curso universitário.
Sendo o docente, juntamente com os discentes, uma
das mais importantes fontes de construção dos conhecimentos
nas instituições de ensino superior, sugere-se que se quiser uma
educação embasada na valorização da pessoa humana através do
reconhecimento do potencial do discente, é fundamental que se
trabalha, também, as relações interpessoais através do dialogo,
pois este é uma forma de motivação que deve fazer parte do
cotidiano de sala de aula e mais precisamente entre docentes e
discentes.
Com este trabalho pretende-se propor a todos aqueles
profissionais compromissados com processo educativo, algumas
sugestões já discutidas na analise dos dados para que possa
contribuir ainda mais com a pratica desenvolvida em sala de aula
visando auxiliar no ensino e na aprendizagem dos educandos
sem perder de vista o aspecto motivacional que contribui para o
meio educativo.
Portanto, motivar o discente é valorizar a aprendizagem
dos mesmos assumindo um compromisso como educador,
sendo criativo, inovador e dinâmico. É ampliar os horizontes do
processo ensino aprendizagem vendo o discente como parceiro
da aprendizagem e, acima de tudo, buscar alternativas para fazer
da educação um meio de crescimento do ser humano.
Em outras palavras, no tripé formador do processo de
ensino aprendizagem – docente, discente e instituição, cabem a
ultima prover a estrutura necessária e, ao mesmo tempo, cobrar
os resultados de todos os demais envolvidos, assumindo um
papel de liderança na implantação de um processo de melhoria.
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Finalmente, como contribuição, espera-se que este
trabalho possa representar o inicio de um processo de maior
investimento na qualidade de ensino desta instituição em particular,
principalmente no que diz respeito à relação docente-discente e,
ainda, servir para disseminar a boa pratica de ensino.
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RESUMO: O presente estudo refere-se a busca de novos referenciais e diretrizes que possam
nortear a reconstrução de uma educação embasada na diversidade, no respeito aos direitos humanos e na afirmação das diferenças. Nesse sentido surge a cosmovisão africana que aliada ao
princípio ecológico da sustentabilidade e da diversidade, possibilita o surgimento de uma nova
prática escolar cotidiana, a Pedagogia da Diferença, objetivando a valorização das pluralidades
culturais em um contexto mais humanizante.
Palavras-chave: educação; cosmovisão africana; pedagogia; diversidade; valores ecológicos.
ABSTRACT: The present study refers to the
search for new standards and guidelines that
can guide the reconstruction of an education
grounded in diversity, respect for human rights
and the affirmation of differences. In this
sense arises African worldview that combined
with the principle of ecological sustainability
and diversity, allows the emergence of a new
school everyday practice, Pedagogy of Difference, aiming at the enhancement of cultural
pluralities in a more humanizing context.
Keywords: education; African worldview; pedagogy; diversity; ecological values.
1. INTRODUÇÃO
A construção de uma sociedade valorativa das especificidades e das singularidades dos
sujeitos, visando a integração social, embasada

em uma unidade na diversidade, nos leva a busca de novos referenciais, mais inclusivos, que possibilitem a desconstrução de
uma educação étnico-racial enraizada no eurocentrismo .
A educação é a raiz que deve ser utilizada para o início
desse descaminho. Ela é reprodutora da cultura, histórico- social,
de uma sociedade.
Os princípios da Cosmovisão Africana, juntamente com a diversidade e os valores ecológicos, nos ensinam como ressignificar
essa diversidade de maneira efetiva.
A inter-relação da base dos ensinamentos africanos com as
práticas educativas brasileiras se apresenta como a solução para
a implementação de uma Pedagogia da Diferença, objetivando o
surgimento de uma sociedade mais inclusiva.

2. AEDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃODE UMA PEDAGOGIADA DIFERENÇA
A Lei 10639/2003, estabelece o ensino da História da
África e da Cultura afro-brasileira nos sistemas de ensino, isto
significa o reconhecimento da necessidade de se combater todas
as formas de preconceito, racismo e à discriminação visando a
redução das desigualdades.
Atualmente o Brasil conta com um número significativo
de estudantes regularmente matriculados em seus diversos sistemas, níveis e modalidades de ensino. Os desafios da qualidade
e da equidade naeducação só serão superados de fato a partir
do momento que a escola for um ambiente inclusivo, que reconheçae valorize as diferenças e não as transforme em fatores
de desigualdade. Garantindoo direito de aprender implica em
fazer da escola um lugar em que todos sesintam valorizados
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e reconhecidos como sujeitos de direito em sua singularidade
eidentidade.
Falando em linhas gerais, além de um direito social, a
educação tem sido entendida como um processo de desenvolvimento humano. Como expresso nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), a educação escolar corresponde a um espaço
sociocultural e institucional responsável pelo trato pedagógicodo
conhecimento e da cultura.
Entretanto, como bem ressalta Nilma Lino Gomes, em
certos momentos, “as práticas educativas que se pretendem
iguais para todos acabam se constituindo nas mais excludentes,
A conscientização atual de que há uma necessidade do
ato de refletir sobre a diversidade, a pluralidade e o respeito às
diferenças, nos remete a busca de caminhos que nos levam a
efetivação desse processo, onde apesquisa por novos referenciais,
inerentes à construção de uma nova ordem social de justiça e
equidade sejam permeados por valores embasados no respeito
aos direitos humanos e na pluralidade étnico racial brasileira, garantindo assim, o respeito e a afirmação das diferenças socioculturais, enfocando um olhar humanizante e positivo à todas as
culturas constituidoras do povo brasileiro.
A educação, entendida no seu sentido mais amplo, é canal
produtor e transmissor de usos, costumes e tradições e detodo
arcabouço cultural presente na vida em sociedade, tendo papel
essencial na formação e nodesenvolvimento do sujeito, porque
proporciona a oportunidade de ser experienciados o viver coletivo, além de discursos e modos singulares em sua gama de
diversidade. Paulo Freire afirma que:
[...] reconhecer que se ela, a educação não pode tudo,
pode alguma coisa. Sua força, como costumo dizer, reside na sua
fraqueza. Uma de nossas tarefas como educadoras e educadores
é descobrir o que historicamente pode ser feito no sentido de

152

contribuir para a transformação do mundo [...] em que se prepare a materialização da grande utopia: Unidade na diversidade(FREIRE,2003,p.35).
Portanto, para que o processo de implementação de novos referenciais sejam incorporados ao Sistema Educacional Brasileiro é necessário a reconstruçãode novas práticas pedagógicas
fundamentadas em conhecimentos históricos, culturais e étnicos
dos vários grupos existentes e formadores da nação brasileira,
visando a possibilidade de reeducação das relações étnico- raciais
e de gênero. Assim sendo,
Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, empreender reeducação das relações étnico- raciais não são tarefas exclusivas da escola”. (...) As
formas de discriminação de qualquer natureza não tem o seu
nascedouro na escola, porém o racismo, as desigualdades e
discriminações correntes na sociedade perpassam ali. Para que
as instituições de ensino desempenhem a contento o papel do
educar, é necessário que se constituam em espaço democrático
de produção e divulgação de conhecimentos e de posturas que
visam a uma sociedade justa (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana,
SEPPIR, 2004).
3. COSMOVISÃO AFRICANA, DIVERSIDADE E VALORESECOLÓGICOS: UMA ANÁLISEREFLEXIVA
A possibilidade do diálogo das práticas pedagógicas brasileiras
com os valores civilizatórios africanos baseados na Cosmovisão
africana (Ancestralidade, integração e circularidade), na diversidade, no princípio ecológico da sustentabilidade e na Educação
é de extrema importância para a consolidação do ensinar e do
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aprender, na perspectiva da Pedagogia da Diferença, fazendo
com que os atores desse processo convivam como parte de um
todo, sem perder suas singularidades.
Constituir na prática educativa diária os princípios e valores
tradicionais africanos significa saber que a :
Educação refere-se ao processo de
“construir a própria vida”, que se desenvolve em relações entre gerações,
gêneros, grupos raciais e sociais, com
a intenção de transmitir visão de mundo, repassar conhecimento, comunicar
experiências. Na perspectiva africana,
a construção da vida própria tem sentido no seio de uma comunidade visa
não apenas o avançar de cada um individualmente: O crescimento das pessoas
tem sentido quando representa fortalecimento para a comunidade a que pertencem (GONÇALVES e SILVA, 2004,
p.180).
Morin (1996), nos sugere observar através das propostas
do paradigma da complexidade a coexistência da diferença sem hegemonia ou preferência, reconhecendo as especificidades e singularidades decada sujeito, sem esquecer sua interação,possibilitando,
com isso,uma composição única embasada na pluralidade.
[...] complexos é o que está junto; é o
tecido formado por diferentes fios que
se transformam numa só coisa. Isto é,
tudo isso se entrelaça, tudo se entrecruza para formar a unidade da complexidade; não destrói a variedade e diversidade das complexidades que o teceram
(MORIN,1996, P. 188).
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Nesse sentido, a educação é a veia comunitária e social
que liga entre si os sujeitos envolvidos no processo educativo; o
sentido da vida está no viver coletivamente, na vida em relação.
Todos aprendem entre si, contribuindo com o que sabe.
Portanto, a base do ensinar- aprender africanos,constitui
os princípios da circularidade, da integração, da ancestralidade e
da corporeidade, elementos estruturantes da cosmovisão africana.
O princípio da circularidade africana compreende uma
perspectiva relacional, apresentando a horizontalidade nas relações humanas, onde a hierarquia está a serviço do outro.
O princípio da integração africana percebe a vida no universo como um todo integrado, admitindo a interconexão e a
interação do sujeito com a natureza, formando uma rede de permanente interação.
Oprincípio de ancestralidade africana reconhece a importância dos ancestrais, àqueles que já se foram e aos seus ensinamentos,à educação, valorizando seus ensinamentos como algo
sagrado.
O princípio da corporeidade entendo o corpo como um
território de cultura de um povo. Ele “significa e é significado,
interpreta e é interpretado, representa e é representado” (OLIVEIRA, 2003, p.11).
O encruzilhamento entre os princípios da cosmovisão
africana citados acima, a diversidade e os valores ecológicos, possibilita a efetivação de uma educação mais equânime e inclusiva.
Trabalhar a diversidade denota ressignificaro conhecimento baseado no eurocentrismo, permitindo desvelar a pluralidade e a aceitação da diferença, objetivando uma “Unidade na
diversidade“ (FREIRE, 2009, p.35).
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Os valores ecológicos na educação devem ter o objetivo de
fazer compreender a interdependência entre natureza e cultura, entre natureza e seres humanos, em uma constante relação de interação e de equilíbrio, onde o ciclo vital, homem e natureza, é interligado continuamente, visando a promoção de melhor qualidade de
vida, justiça social e ambiental para a população, além de conscientizar que a sociedade e o ambiente formam um grande ecossistema,
onde se deve manter um equilíbrio, pois todas as formas de vida se
interdependem, fazendo parte da mesma teia de vida.
Assim sendo, ao se estabelecer uma relação dialógica entre
os elementos da cosmovisão africana, princípios ecológicos básicos e a educação, cria-se a base para a construção de uma Pedagogia da Diferença, sustentada no respeito à identidade pessoal e
coletiva;na diversidade; no conhecimento intrínseco do aluno; no
reconhecimento dos valores das singularidades dos educandos; no
reconhecimento a trajetória de exclusão do povo negro; na relação
de troça e partilha, trabalhando em equipe, articulando o individual
e o coletivo e na importância da interação comunidade e escola, proporcionando aprendizagens mútuas e na relevância de se expressa
esteticamente a formação multirracial e multicultural brasileira em
todo o ambiente escolar.

4. ÚLTIMAS PALAVRAS
Como vimos, a educação é a raiz na qual toda a história social, cultural e histórica de um povo é inserida e fixada para ser replantada no cerne de cada sujeito. Através dela, o conhecimento é
desvelado, reproduzido, transformando efetivamente ou não, a sociedade na qual o sujeito é participante.
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No devir de referenciais e de diretrizes que visassem a
construção de uma prática escolar mais inclusiva, surge a Cosmovisão Africana que é possuidora de valores éticos e sociais, que
entrelaçados, as práticas pedagógicas brasileiras, contribui na res-

significação de metodologias pedagógicas, buscando a construção
de uma sociedade igualitária, onde o respeito ao meio ambiente, a
diversidade e ao coletivo seja principio para efetivar uma educação
antirracista.
Nessa perspectiva, surge a Pedagogia da Diferença, embasada nos princípios e valores tradicionais africanos, objetivando
a reeducação das relações étnico- raciais no país e atuando pedagogicamente na reconstrução das interações humanas de forma
integral.
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LITERATURA CONTEMPORÂNEA - AMAZÔNIA

Dores
Fantasmas
Daniel da Rocha
Leite

Na primeira vez, pensou que o segredo
fosse pensar em nada. Era bastante prensar os
olhos, máquina do corpo prendendo os cílios
que viria um branco dentro da sua cabeça, e ela
estaria ali, carregando em segredo a sua tristeza, fazendo o que era devido por ela, recebendo
a sua paga, o dinheiro do seu corpo naquelas
primeiras horas ruins dos seus músculos quase
paralisados. Não pensar em nada. Não pensar...
era o pensamento.
Ela ainda conseguiu acreditar que pudesse controlar todos osbraços, os dentes que
se cravam e algumas outras violentas vontades.
Teve fé de que ainda tivesse algumas palavras
que fossem válidas e ouvidos que não ouvissem
os verbos e os nomes que eram ditos para ela.
Imaginou que tivesse alguma voz dentro do escuro daqueles quartos fedidos. Não gostava da
luz. Faria tudo no escuro. Iria se concentrar no
barulho do ventilador. Nele, ruído vento, em
sua mecânica repetida de rasgos de calor e frios
vários na pele nua, ela iria concentrar o seu pensamento, inventar o branco dentro da sua cabeça, não pensar em nada, costurar um esquecimento para tampar o vazio e o buraco daquelas
primeiras horas naqueles primeiros dias.
disse.

- Não pensar em nada. – Uma delas lhe

Depois tomaria um longo banho. Iria se
esfregar toda. Lembrou-se das escamas dos peixes e da escova de pregos da avó. Água farta.
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Águas muitas poderiam curar a miséria do mundo em que ela havia se quedado. Sabão grosso em suas partes mais íntimas. Lavar
a pálida pele pobre, o bico dos seios chupados em suas vergonhas vencidas na agonia dos iniciaisdesesperos. No céu da boca
amarga havia aquele gosto de esgoto a céu aberto. Sabão grosso
dentro da boca, nas gengivas escuras e no chão da língua. Curar.
Remediar. Salvar. Que o lodo da pele fosse somente umas escamas de peixe. Que as mãos da avó surgissem nela e descamassem
aquela tristeza. Que as escamas voando entre osangue parado
e os fios de água entre os dedos pudessem lembrar a debulha
do milho, o ouro da terra guardado por dentro. Fazer de tudo
para se lavar bem. O saber aprendido de uma escova de pregos.
Limpar-se do primeiro homem. Esquecer-se de tudo. Daquele
início, inventar um branco pensamento dentro da sua cabeça.
Não pensar em nada, costurar um vazio. Viver da ilusão de um
esquecimento inventado. Salvar-se. Lutar. Sobreviver. Vender-se.
Fazer da vida um esquecimento. Limpar-se do primeiro homem.
Lavar-se bem. Lavar-se para si própria como se a noite fosse o
programa de apenas um só homem. Uma outra escova de pregos.
O primeiro engano veio com a certeza da luz.
- Cala a tua boca. Não és paga para falar.
Ele lhe disse. Desligou o ventilador. E acendeu a luz.
- Gosto desse cheiro de suor. É cheiro de gente.
O segundo engano foi o branco de não se pensar em
nada. A ilusão de se fazer esquecimento. Não conseguia. Muito
depois do primeiro homem, do segundo homem, de um semfim de homens no seu corpo cansado, não conseguia pensar em
nada. No final de algum resto íntimo do seu corpovinha sempre
a lembrança do seu lugar. Naquele primeiro segundo, a fome do
seu corpo vencida, ela voltava a ser dela. Uma terrae um rio de
águas barrentas. A solidão da sua mãe e o sumiço do seu pai no
meio do fogo aceso de uma noite. Essa noite nunca terminava.
Sempre voltava em uns gritos de silêncio dentro da sua cabeça.
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Eles vieram, era madrugada. Atearam fogo na casa. Feito uma
queimada casa de cupins, ardeu o barro da casa. Barro carvão,
eles foram feitos cupins da terra. A vontade de queimar veio logo
ardendo a sua fome de morte. Jogaram umas garrafas de querosene no telhado de palha da casa. Acordaram todos morrendo.
Era preciso respirar. O barro ardia... vinha virando carvão. O pai
lá fora, dentro da noite, já sendo gritado pelos gritos dos outros.
De longe, ouviam-se vozes e tiros. Alguém gritava que o pai tinha
sido bem avisado. Sumiram com ele. A mãe arrastou ela e os seus
irmãos pelos fundos da casa.Entraram na mata escura. Correram
sem destino até o dia nascer.
- Essa terra tem gosto de sangue. – Foi o último grito.
Desconfiou, em uma madrugada, que estivesse finalmente morrendo, pois não se lembrava mais desse seu mundo-início.
Era o branco que ela sempre quis vindo morar dentro da sua
cabeça, alguma forma de esquecimento, enfim, conseguida. O
branco de tudo conquistado tempo agora. Já não via mais a sua
terra, a sua gente, nos últimos instantes do corpo. Vencidas nela
as vontades dos dentes, dos braços e das palavras esfomeadas,
aquele tão desejado branco parecia a possuir agora. O gozo dos
homens, os gritos, os cansaços sagrados, a fumaça de um cigarro,
o cheiro da gala, tudo agora vinha em um branco nascente nela.
A noite incendiada ia se apagando. Os gritos em silêncio iam
deixando a sua cabeça. Um branco enfim.
Um branco dentro da cabeça. Prender os olhos. Não pensar em nada. Vender-se. Era o segredo que uma delas tinha lhe
ensinado naquele pouco início, aos treze anos de idade. Posto de
gasolina, beira de estrada de piçarra, mundo mundano de vazios
e perigos em caçambas de caminhões, chãos de terra, meios do
mato e redes fedorentas de dormir suores, dedos, mãos, línguas,
dentes, inchaços, febres, pernas e palavras sedentas dela. Não
queria isso. Não queria esse branco. Não queria esquecer a noite
incendiada. Queria não se esquecer. Era ela. Uma terra e um rio
de águas barrentas. Precisava daqueles gritos de silêncio dentro
dela. Queria se lembrar sempre do seu mundo e da sua gente –
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pensou, no centro da cidade, em uma esquina da capital, a mulher que já era velha em seus trinta anos. Já tinha mais anos nessa
vida de se vender, dezenove anos no gasto do corpo, muito além
da idademagra dos treze, quando a encontraram ainda criança,
envelhecendo sozinha em uma noite, no mesmo posto de gasolina, mirrada de tudo, pedindo ajuda para alguém em troca de uns
pedaços da sua pouca vida.
O esquecimento não queria mais.
O branco na cabeça, não pensar em nada, era desgosto
agora. Mundo negado, não se esquecer. Não se esquecer.
O esquecimento e o branco, dois erros, ela teve certeza.
Assim como a luz apagada. Assim como alguma vontade do mundo das suas palavras e da fraqueza dos seus braços, assim como
o ouvido, que ela não conseguia controlar o que ouvir de frases e
verbos doentes. Tudo eram erros. Enganos do início, formas de
não morrer. Não se esquecer era o que ela queria. Apagar uma
fumaça branca que vinha tomando conta dos seus pensamentos
nos seus dias de agora. Não se esquecer era o como a vida do
último banho da noite. Não esquecer. Sabão grosso primeiro, sabão de pedra, que lhe ensinaram. Esfregar, esfregar bem. Depois,
sabão de supermercado ou de farmácia, sabão florido, sabonete
de mulher, menina de trezeanos para não se esquecer, uma vida
para se lembrar. Um sonho na vida, algum dinheiro no bolso,
uma casa para voltar, uma família para se ter. Não se esquecer do
início, ela, agora, mulher de trinta anos, velha já, como diziam do
seu corpo e dos seus olhos castanhos.
Entretanto, ele, somente ele, sabia dizer dos seus olhos e
do seu corpoumas outras palavras, um outro mundo. Chegou no
final de uma noite. Não tinha uma perna, era moreno, sorria com
olhos e tinha uma voz doída. Acertou o preço e foram para o
quarto. Era mais um outro homem, outro programa como outro
qualquer, outro dinheiro possível. Mas ela teve pena dele. Pena
que se revelou mais um engano, outro erro. Ele era hábil, comum
como quase todos os homens. Vinte anos sem a perna esquerda.
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Ela gostou dele. Tinha vivido uma vida de derrubar árvores. Era
pago por cada uma delas. Uma miséria por um mundo. Ele sempre
soube. Tinha se viciado na miséria, precisava morrer de um outro
jeito, não morrer vivo – assim ele contou a história da perna que
faltava. Um dia, bêbado,um pedaço de uma castanheira o pegou,
quase que a árvore caída o enterra vivo. Era muito dentro da floresta. Quando veio o socorro, a perna já fazia parte da terra. Teve foi
muita sorte. Ou a castanheira o perdoou durante o último instante
no silêncio da queda. – ela pensou.
- As árvores gritam em silêncio na queda. – ele disse como
quem tivesse acabado de ler o pensamento dela.
Ela sorriu. Gritos de silêncio existem, eu ainda me lembro.
Disse-lhe com os olhos para que ele pudesse ler mais um pensamento.
Ele tirou a sua roupa, vestido caído, corpo morno ao seu
lado. Palavras de um outro mundo ele trouxe para ela.
- Se me deres um beijo de verdade,fogo vivo, apaixonado de
verdade, eu já te pago, nem preciso te penetrar.
E assim foi.
E as vezes e as madrugadas se repetiram.
- Tens um olhar de árvore. – ele dizia sempre.
E ela soube do seu mundo. Soube das suas palavras e do
seu corpo, de alguns dos seus silêncios proibidos e da sua perna
arrancada.
Ali, no lugar daquele corpo, naquele vazio, naquela perna
arrancada - ele disse que era estranho - mas ele sentia algumas dores
de vez em quando, principalmente, nas madrugadas de chuva fina.
A perna que não existia doía, como se estivesse ali, doendo, lembrando que ela ainda estava lá, doendo perna, mundo de verdade
não esquecido.
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Dores fantasmas. Há muito tempo, ele ouviu dizer.
- Dói essa dor, Maria, a perna grita em mim.
Ela se viu bem dentro dos olhos dele. Algo ardia. Ele era ela.
Um mundo para não se esquecer. Uma dor para se lembrar de um
tempo. Permanecer viva. Não se esquecer. Dores fantasmas.
Ele volta em todas as noites de sábado. Gosta sempre de ser
o último homem dela. Só ela o sabe beijar. Ele sorri um quase orgasmo. Ela fica muito feliz. E ele fica ainda mais vivo naquele olhar
moreno.
Uma outra noite incendiada.
Uma terra e um rio de águas barrentas.
Antes de o domingo nascer, ela pensará se deve mesmo tomar aquele banho, o último banho para iniciar o dia se sentindo
limpa de tudo. Ou seria bom levar um pouco daquele homem dentro do seu corpo, em suas palavras que nunca serão ditas, dentro de
todos os silêncios da sua vida, para dormir com ela no outro lado
proibido da cidade.
Ela respira fundo no papel do sabonete florido.
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SUPLEMENTO DE ARTE

Impermanência
Flavio Araújo

“nossa era prefere a imagem à coisa,
a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser”
(FEUERBACH apud SONTAG, 2004, p. 169).

Curiosamente as fotografias no formato 3x4
alimentam no retratado um sentimento de aversão,
talvez por seu excesso de realidade. Quem sabe um
reconhecimento da trivialidade desse mundo inundado de imagens. Tem-se então, um registro que soa
distorcido ao concentrar um foco de luz difusa numa
cabeça frontal imersa num espaço objetivo, generalizado e vazio. Assim, Impermanências é um projeto
que propõe a criação de outro espaço de representação,um espaço de transfiguração da realidade: o
espaço da Pintura. Essa distorção da realidade que
diferente de rebaixá-la a engrandece (SONTAG, 2004).
Desse modo, ao contrário da sensação que
marcou o surgimento da fotografia, o medo que
antes era comum ao ser retratado por meio de um
registro fotográfico deu lugar a uma necessidade de
ver o outro e a si próprio. No entanto,a reflexão sobre a nossa própria imagem captada por meio da luz
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nos faz repensar a relação entre imagem e realidade,
tornando o ato de fotografar algo corriqueiro; trivial. Assim, a sociedade que consome e produz imagens num ritmo frenético, evita a todo custo os tão

comuns e necessários retratos 3x4, apesar de serem o mecanismo de
identificação visual mais utilizadoem nossa sociedade
Nesta proposta de pesquisa, os retratos 3x4 serão o passo inicial para um processo de criação em Pintura. Desse modoserão solicitadas duas fotos de cada doador. Um registro mais recente, portanto o
retrato da idade mais avançada, e outro mais antigo, registro objetivo
e burocrático da infância e/ou adolescência. Registros de momentos
distantes, entre eles, nos quais se acumulam histórias de vida cotidiana.
Identidade amontoada de vivências. Nesse contexto, o retrato evidencia questões de identidade, afetividade, memória e vaidade. No espaço
pictórico a fatura que se pretende encontrar será resultado de um caminho que envolverá estudos em aguadas e aquarelas soltas para quebrar
a “rigidez da imagem” (BACON, 2007). Estas, por sua vez, servirão de
referências para pinturas a
óleo em grandes dimensões.
Nesse
processo
surgem então campos de
dualidades onde interagem
presente e passado, vaidade e objetividade, imagem e
realidade.O vazio percebido
nesses pequenos registros
de gênese mecânica dará
lugar a um plano de cor,de
gestualidade, de densidade
pictórica para trazer à tona
questões intrinsecamente
humanas.
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